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RESUMO 

 

Este estudo objetiva apresentar uma nova metodologia de padronização absoluta 

do radionuclídeo de decaimento complexo 
133

Ba,  usando o método de coincidência 

pico-soma, associado à espectrometria gama com um único detector de germânio de alta 

resolução. O uso do método da multiplicação direta das matrizes permitiu identificar 

todas as energias de coincidências soma, bem como as suas probabilidades de detecção, 

o que possibilitou o cálculo das probabilidades de detecção das energias de 

interferências. Além disso, com o uso de software de deconvolução foi possível obter as 

áreas das energias livres de interferências de outras somas, e por meio da equação 

deduzida para o método pico soma, foi possível padronizar a atividade do radionuclídeo 

133
Ba. O resultado da atividade foi comparado com os encontrados pelos métodos 

absolutos existentes no LNMRI, em que o resultado obtido por coincidência pico-soma 

se destacou dentre todos. As incertezas estimadas ficaram abaixo de 0,30%, compatíveis 

com os resultados encontrados na literatura por outros métodos absolutos. Dessa forma, 

fica confirmado que a metodologia apresentada nesta tese foi capaz de padronizar o 

radionuclídeo 
133

Ba, com precisão, exatidão, facilidade e rapidez. A relevância desse 

trabalho é dotar o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI) com uma nova metodologia de padronização absoluta para radionuclídeos de 

decaimento complexo.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to present a new methodology for absolute standardization of 
133

Ba, 

which is a complex decay radionuclide, using the peak-sum coincidence method 

associated with gamma spectrometry with a high resolution germanium detector. The 

use of the method of direct multiplication of matrices allowed identifying all the 

energies of sum coincidence, as well as their probabilities of detection, which made 

possible the calculation of the probabilities of detecting the energies of interferences. In 

addition, with the use of deconvolution software it was possible to obtain the areas of 

energy without interference of other sums, and by means of the deduced equation for 

the peak sum method, it was possible to standardize 
133

Ba.  The result of the activity 

was compared with those found by the absolute methods existing in the LNMRI, where 

the result obtained by coincidence peak-sum was highlighted among all.  The estimated 

uncertainties were below 0.30%, compatible with the results found in the literature by 

other absolute methods. Thus, it was verified that the methodology was able to 

standardize radionuclide 
133

Ba with precision, accuracy, easiness and quickness.  The 

relevance of this doctoral thesis is to provide the National Metrology Laboratory of 

Ionizing Radiation (LNMRI) with a new absolute standardization methodology for 

complex decay radionuclides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  absolute standardization, 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

A metrologia como ciência, reúne todos os pontos de vista teóricos e práticos da 

medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação, garantindo a 

confiabilidade das medições executadas [1].  Essa ciência compreende todos os aspectos 

de medições da radioatividade, tais como a determinação da atividade, meia-vida, níveis 

de energia e probabilidades de decaimento.  

No Brasil, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI) é reconhecido, desde 1976, pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) e pela Organização Mundial de Saúde (WHO), como Laboratório de Dosimetria 

Padrão Secundário (SSDL). É o laboratório nacional designado pelo INMETRO para a 

metrologia das radiações ionizantes desde março de 1989, sendo o responsável pela 

guarda e disseminação dos padrões nacionais das unidades do Sistema Internacional 

(SI) dentre outras grandezas, da grandeza física atividade para as várias áreas correlatas.  

Em 2005, foi implementado no LNMRI a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, 

desde então, este tem se submetido periodicamente a auditorias internacionais (peer 

review), recebendo como resultado de desempenho satisfatório. O laboratório também 

participa frequentemente de comparações chaves promovidas pelo Sistema 

Interamericano de Metrologia (SIM), bem como algumas realizadas pelo BIPM, 

garantindo a rastreabilidade de seus padrões e sua capacidade de medição sendo 

reconhecida pelos organismos internacionais.  

No LNMRI existe o Serviço de Metrologia de Radionclideos (SEMRA) que 

fornece padrões de referência radioativos monogama e/ou multigama em diferentes 

geometrias e com valores em atividade e incertezas adequadas aos seus diversos 

usuários. Uma nova área que o laboratório vem se destacando na padronização de 

radionuclídeos usados em medicina nuclear, onde tem sido incansável na busca do 

atendimento ao protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [2, 3, 

4], que exige padrões confiáveis para garantir a rastreabilidade das medições dos 

radiofármacos usados em centros de medicina nuclear.  

No Brasil existe um número grande de serviços de medicina nuclear, centros 

produtores e radioterapias. As técnicas de irradiação externas estão sendo substituídas 
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por irradiação interna em terapia, bem como o aumento considerado de novos 

radiofármacos em diagnósticos. Esse fato requer uma grande preocupação com o 

controle de qualidade tanto na fabricação como na aplicação desses radioisótopos [5]. 

Além disso, os aumentos nas demandas desses materiais em face ao crescente 

desenvolvimento tecnológico exigem cada vez mais um rigoroso controle de qualidade. 

Cabe ao LNMRI manter padrões de diversos radionuclídeos, o que é uma tarefa 

trabalhosa, uma vez que, cada radionuclídeo tem uma particularidade única. Na prática 

cada átomo e seu núcleo podem emitir várias radiações e energias diferentes e a tarefa 

de padronizar um radionuclídeo requer observação rigorosa do esquema de decaimento, 

bem como, uma grande perícia do pessoal responsável nos diversos sistemas de 

calibração. A manutenção desses padrões é mantida por meio de métodos de 

padronizações primários e/ou relativos disponíveis no laboratório.  

Padronizar por um método primário um radionuclídeo significa medir 

diretamente todas as transições nucleares que ocorrem por unidade tempo. Essa tarefa é 

difícil, uma vez que envolve vários parâmetros como decaimento, radiações, 

probabilidades e linhas de energias diferenciadas. Cada radionuclídeo necessita de 

técnicas e abordagens diferentes, muitas vezes a escolha da opção mais apropriada se 

faz por meio da análise do esquema de decaimento e seus vários ramos de transições e 

probabilidades [6]. Existem os métodos relativos que usam a espectrometria gama e 

suas formas convencionais de calibração por comparação com um padrão de mesma 

natureza ou por auxilio de uma curva de eficiência de detecção, usando diversos padrões 

de mesma geometria e também o sistema de referência com câmara de ionização. 

A padronização de radionuclídeo está apoiada em métodos absolutos e 

primários. A cultura metrológica sugere que quanto maior o número de métodos de 

padronização em um laboratório, melhor será o resultado final da padronização. 

Múltiplos métodos para comparação asseguram maior exatidão e precisão do resultado 

final. Como responsável pela disseminação e custódia de padrões radioativos, é 

fundamental que o LNMRI tenha a seu dispor novas técnicas e metodologias de 

padronização, assegurando robustez e confiabilidade.  

Nos últimos anos, o LMNRI se destacou em padronizar radionuclídeos, 

utilizando o método de coincidência pico-soma. Por meio de uma série de artigos 

publicados em revistas científicas, foram demonstradas padronizações de radionuclídeos 

com decaimento simples [7, 8, 9,10]. O método pico-soma, que foi inspirado no método 

de coincidência convencional, é um método primário, pois somente usa as contagens 
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acumuladas no espectro. Esse método foi apresentado na década de sessenta, mais 

precisamente no ano de 1963, por Brinkman et al [11], e diz que todo radionuclídeo que 

emitam duas ou mais radiações em coincidência, pode ter sua atividade calculada por 

meio de uma simples equação, usando como base a espectrometria gama de alta 

resolução com detector de germânio ou detector de NaI(Tl). 

A espectrometria gama de alta resolução com detector de germânio é uma 

técnica não invasiva de comprovada eficácia ao longo dos anos. Sua simplicidade e sua 

versatilidade permitem a calibração e padronização em atividade de fontes de 

radionuclídeos com base na observação dos picos de energias totais gravados no 

espectro. A espectrometria gama permite calcular a probabilidade de emissão, 

identificar e quantificar impurezas por meio dos picos de energias e para radioisótopos 

de meia-vida curta, é possível calcular com precisão a sua meia-vida, conforme anexo 

C.  

Alguns radionuclídeos apresentam decaimento complexo e nestes casos 

almentam as dificuldades de obter os valores de atividade pelos métodos tradicionais. O 

133
Ba é um radionuclídeos usado com frequência na forma de padrão em pesquisa e, 

sobretudo, na medicina nuclear, por possuir várias energias em seu decaimento. Decai 

100% por captura eletrônica para o 
133

Cs. Na eliminação de energia excedente, 

aparecem cerca de nove linhas de energias gama, e duas energias médias de raios X 

característicos, k e k[12].  

O BIPM, em 1995, promoveu uma comparação chave, CCRI(II)-K1, para o 

radionuclídeo 
133

Ba, na qual o LNMRI participou e, na ocasião, este radionuclídeo foi 

classificado como difícil de ser padronizado. 

Por outro lado, o BIPM mantém um documento que demonstra os registros em 

forma de tabela de todos os radionuclídeos, seus possíveis métodos de padronização, 

grau de dificuldade e as incertezas estimadas, na forma de linhas de CMC (capacidade 

de medição e calibração). O 
133

Ba nessa tabela é marcado com três métodos de 

padronização diferentes, dois em vermelho e um em verde, onde as incertezas 

apresentadas são relativamente altas, ou seja, 1,2%, 2,0% e 0,4% para o verde, 

demonstrando que esse radionuclídeo é de grau elevado de dificuldade [13]. Mesmo 

para a classificação verde não significa que o radionuclídeo seja fácil sua padronização. 

O estudo apresentado por Novkovic´ em 2007, das coincidências soma dos 

raios X e gama, usando método de Multiplicação Direta de Matriz (MMD) para o 

decaimento complexo do 
133

Ba, possibilitou identificar as energias depositadas no 
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detector e as probabilidades de ocorrer esses eventos com o uso de um código 

computacional de deconvolução para decompor os dupletos e tripletos provenientes do 

decaimento desse radionuclideo [14]. Essas técnicas reunidas e o uso da equação 

deduzida para o método pico soma possibilitaram a padronização primária do 
133

Ba  

 

  

1.1.  Objetivo 

 

O objetivo geral desse trabalho é estabelecer uma nova metodologia de 

padronização primária do 
133

Ba, pelo método de coincidência pico-soma usando a 

espectrometria gama com detector GeHP, os métodos de MMD, e um código 

computacional de deconvolução.  

Os resultados da padronização em atividade do 
133

Ba, são comparados àqueles 

obtidos com outros métodos absolutos e relativos praticados pelo LMNRI.   

As incertezas estimadas pelo método proposto são comparadas com os valores 

de incertezas avaliadas por métodos de padronização por coincidências, apresentados 

por outros laboratórios internacionais. 

Esta nova metodologia de padronização absoluta, aplicada a radionuclídeos de 

decaimento complexo, possibilitou ao LMNRI padronizar o 
133

Ba com melhor exatidão, 

precisão e rastreabilidade.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

A Metrologia tem a missão de garantir a confiabilidade das medições 

executadas, se destacando na pesquisa e desenvolvimento de técnicas de medições mais 

exatas e a demonstração dos resultados de medição em atividades práticas ou de rotina. 

Outro atributo da metrologia é a rastreabilidade, que é a propriedade de um resultado de 

medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência por meio de 

cadeia de padronizações ininterrupta e documentada, cada uma contribuindo para a 

incerteza de medição [1].  

A metrologia de radionuclídeos lida com as transformações que envolvem as 

radiações emitidas nos rearranjos dos átomos e seus núcleos, bem como, incerteza total 

com valores realistas de precisão e exatidão. Fatores como meia-vida, níveis de 

energias, probabilidade de decaimento e métodos de calibrações são constatemente 

estudados por meio de exercícios de comparações chaves promovidas por organismos 

internacionais. Os esquemas de decaimento atualmente disponíveis na literatura, com 

diferentes níveis de precisão e rigor, são o resultado de décadas de trabalho no campo da 

metrologia.  

A padronização primária de radionuclideos é definida como a medição direta, de 

transições nucleares, que ocorrem por unidade de tempo, a unidade no SI é o Becquerel 

s
-1

. Isto é possível por meio da detecção e quantificação da radiação emitida, e envolve 

técnicas e abordagens diferentes para cada radionuclídeos. As opções apropriadas são 

feitas com base no esquema de decaimento do radionuclídeo considerado, mostrando os 

seus vários percursos de transição e as probabilidades associadas.  

A metrologia de radionuclídeos se baseia em métodos de padronização primária, 

cujos resultados independem dos vários dados de decaimento núcleares e suas incertezas 

associadas. Os resultados são possíveis por meio de equações especificas, onde só 

aparecem princípios físicos básicos e as suas incertezas sob o controle estatístico. 

Métodos primários de padronização podem ser classificados como métodos de 

alta geometria (2π ou 4π), e são baseadas na contagem de decaimentos individuais, por 

meio das partículas emitidas [6]. 

Nesse capítulo serão apresentados, alem de algumas definições e um histórico da 
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metrologia de radionuclideos, os métodos de padronizações primárias e o método de  

espectrometria gama. Também serão apresentadas as dificuldades nas padronizações de 

radionuclídeos devido a uma série de fatores e a necessidade de métodos de 

padronização individuais para cada radionuclídeos.   

 

 

2.1. Definições: 

 

2.1.1.  Radiação 

 

Átomos instáveis têm a necessidade de liberar a energia excedente, e o faz de 

forma aleatória. O processo de ajuste dos núcleos pode produzir radiação alfa, beta e 

radiação gama, no ajuste das camadas eletrônicas produzem raios X característicos. Nos 

átomos instáveis, o número de transformações por segundo é proporcional ao número de 

átomos que estão por se transformar. Portanto, a probabilidade de decaimento por átomo 

por segundo é constante e é denominada constante de decaimento λ. A taxa de 

mudanças dos átomos instáveis em um determinado instante é denominada de atividade 

e sua unidade no SI é o becquerel s
-1

 [15]. 

 

 

2.1.2.  Captura eletrônica 

 

Nos núcleos com elevado número atômicos há uma probabilidade elevada de 

ocorrer o efeito de captura eletrônica. Esse processo ocorre quando um próton se 

transforma em nêutron, e ao invés de emitir um pósitron, é capturado um elétron das 

camadas internas da eletrosfera, criando uma vacância, que ao ser preenchida, provoca a 

emissão de raios X característicos [15]. Neste trabalho o processo de captura eletrônica 

será tratado pela sigla CE. 

 

 

2.1.3. Conversão interna 

 

O núcleo necessita elimina a energia de excitação excedente, ele utiliza os 

elétrons, principalmente os mais próximos, para liberação da energia. Assim, ele 

transfere a energia da transição para elétrons orbitais, por meio de um efeito fotoelétrico 
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e emissão de um fóton virtual, usando como veiculo de suporte, o campo coulombiano. 

Este efeito é denominado de conversão interna. Na conversão interna, a energia e o 

momento angular da radiação gama prevista, são transferidos para um elétron orbital. 

Assim se estabelece uma competição, pois existem duas alternativas para o descarte da 

energia de excitação. Esta competição entre tipos de transição, pode ser expressa pela 

relação entre as probabilidades de transição por segundo de conversão interna (e ) e 

emissão gama (), denominada de Coeficiente de Conversão Interna (), ou seja α = 

e/ [16]. A sigla de conversão interna usada neste trabalho será CI. 

 

 

2.1.4. Efeito Compton  

 

No efeito Compton, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de 

ligação, que recebe somente parte de sua energia, continuando sua sobrevivência dentro 

do material em outra direção e com menor energia. Como a transferência de energia 

depende da direção do elétron emergente e esta é aleatória, de um fóton de energia fixa 

podem resultar elétrons com energia variável, com valores de zero até um valor 

máximo. Como pode ser observado na Figura 1, o efeito Compton é mínimo para as 

energias baixas, e apresenta maior predominância nas energias mais altas; o inverso se 

aplica ao efeito foto elétrico. 

 

 

Figura 1. Importância relativa dos diversos processos de interação dos fótons 

com a matéria em função da energia do fóton e do número atômico do material. 
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2.1.5.  Tempo morto 

 

Tempo morto é o tempo mínimo que existe entre a detecção de dois eventos, de 

modo a serem detectados como dois pulsos separados. Por ser o decaimento radioativo 

de natureza estatística, há sempre uma probabilidade de que um evento real seja perdido 

porque ocorreu logo após outro evento que está sendo processado. Esta perda pode ser 

significativa quando altas contagens estão presentes, e correções devem ser 

consideradas [17]. 

Esta correção de tempo morto é feita automaticamente pelo analisador 

multicanal que, por meio de um cronômetro, corrige a medição de tempo vivo, uma vez 

tendo sido liberados os pulsos que foram registrados no momento em que o circuito de 

tempo morto estava ocupado processando outro pulso. 

 

 

2.1.6.  Radiação de fundo 

 

A correção para radiação de fundo torna-se extremamente necessária, visto que 

existem eventos que incidem no detector e geram contagens que não são provenientes do 

decaimento da fonte. Na contagem da radiação de fundo são mantidos os mesmos ajustes 

e condições do sistema, porém sem a presença da fonte radioativa. A correção é realizada 

no próprio programa de análise de espectros, que subtrai o espectro da radiação de fundo 

do espectro da fonte medida. 

 

 

2.1.7.  Empilhamento 

 

O efeito de empilhamento ocorre quando dois fótons provenientes de 

decaimentos diferentes chegam ao detector no mesmo tempo e no mesmo volume 

sensível do detector, podendo gerar pulsos maiores dos que os gerados por uma das 

energias separadas. Os possíveis pulsos gerados no interior do detector vão variar da 

energia de um dos fótons até a soma das duas energias consideradas, contribuindo para 

o espectro com pulsos variáveis da menor energia até a soma das duas.  

A principal diferença para o efeito pico-soma é que a soma dos pulsos gerados 

nas energias dos dois fótons do mesmo decaimento aparecem sempre na posição da 

soma. Já a soma proveniente do empilhamento, o pulso resultante é variável, aparecendo 
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em qualquer posição dentro desse intervalo de energia.  

Como exemplo, de efeito empilhamento para o 
133

Ba, considere-se um fóton de 

energia de 356 keV interagindo com o detector. No mesmo momento pode surgir um 

segundo fóton proveniente de outro decaimento, por exemplo, um fóton de energia de 

302 keV. Assim, o pulso gerado no detector pode variar de 302 keV a 658 keV, sendo 

que esta ultima energia representa a soma máxima dos dois fótons.  

Outro fator que auxilia na distinção entre o efeito ocasionado pelo pico-soma e o 

empilhamento, diz respeito à forma geométrica do fotopico gerado. Pois no efeito pico-

soma, sua forma é representada por uma gaussiana perfeita, enquanto que no efeito 

empilhamento a forma do fotopico no lado esquerdo aparece deformada. 

 

 

2.1.8.  Limiar de detecção 

 

O limiar de detecção é utilizado como critério de detecção para decidir se um 

pico ou nuclídeo foi ou não detectado. O limite de detecção depende das características 

de detecção da cadeia de medição e das condições experimentais. Depende também de 

fatores como eficiência de contagem, radiação de fundo, geometria medição, tempo de 

contagem, preparação da amostra, etc.  

Este problema tem sido discutido por vários autores. Neste caso, foi utilizada a 

abordagem feita por Gilmore [16], que estabelece quais picos de uma amostra devem ser 

considerados como apresentado na equação 1: 

 

                    𝐿𝐷 = 2,71 + 3,29 ∗  √[𝐵 ∗ (1 +  𝑛
2𝑚⁄ )] (1) 

 

Em que: 

B = Background (B = Área total – Área Líquida) em unidades de contagem 

n = número de canais incluídos na região de interesse. 

m = número de canais adjacentes à esquerda e à direita à região de interesse.  

Com isto, é possível obter a atividade mínima detectável, em Bq, dada por: 
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𝑀𝐷𝐴 =  
𝐿𝐷

𝜀 ∗  𝑃𝛾 ∗  ∆𝑡
 

(2) 

 

Em que: 

LD  contagens obtidas pela equação 1; 

ε  é a eficiência absoluta de contagem;  

Pγ  é a probabilidade de emissão gama; e  

Δt  é o intervalo de tempo de contagem, em segundos. 

 

 

2.1.9.  
133

Ba 

 

O 
133

Ba tem uma meia-vida de 10,54 anos, e decai 100% por captura eletrônica 

em dois ramos, EC1 (86,2%) = 437 keV e EC2 (13,7%) = 383,8 keV. No seu estado 

excitado, ele emite cerca de 14 linhas de energia gama e raios X, conforme observado 

na Figura 2 [12].   

 

 

 

Figura 2. Esquema de decaimento do 
133

Ba extraído LNHB [12]. 
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2.1.10.  Detectores de radiação 

 

Desde a descoberta da radioatividade, em 1896 por H. Becquerel, muitos 

instrumentos foram criados e usados para medições de partículas individuais. Os 

primeiros dispositivos sensíveis à radiação alfa e beta não possuíam capacidade de 

discriminação energética e consistiam numa fina camada de cristais de sulfeto de zinco. 

Com o desenvolvimento da câmara de ionização, os dispositivos de medição tornaram-

se mais sensíveis à radiação. Na década de 1940 apareceram dispositivos que usavam 

tubos fotomultiplicadores sensíveis e combinados com cristais de cintilação com 

capacidade de discriminação de energia suficientes para serem usados como dispositivos 

espectrométricos permanecendo por quase vinte anos como o mais importante meio 

detector para a espectrometria de raios X. Com o aparecimento na década de 1960 dos 

detectores de radiação usando semicondutores de alta resolução, esse dispositivo se 

tornou ideal para a espectrometria gama e de raios X [16].   

Os detectores de germânio são materiais semicondutores, possuem dois blocos 

unidos, tipo n e tipo p com dois eletrodos denominados catodo e anodo, onde se aplicam 

uma alta tensão reversa em seus terminais, gerando um campo elétrico muito forte em 

seu interior. A energia de ionização no detector de germânio é da ordem de 3 eV. Ao ser 

atingido por radiações eletromagnéticas são gerados muitos pares de elétron-buraco no 

detector. Esse efeito proporciona uma diminuição na flutuação estatística e a diminuição 

do ruído eletrônico, melhorando sua relação sinal-ruído. Os elétrons-buracos são 

coletados pelo forte campo elétrico aplicado entre o catodo e anodo, dando origem a um 

sinal elétrico que é proporcional à energia que os gerou.   

As radiações eletromagnéticas interagem com o detector de germânio 

basicamente por três fenômenos: efeito fotoelétrico, efeito Compton e formação de 

pares, conforme visto na Figura 3. Cada mecanismo transfere a energia do raio gama 

para elétrons e essas partículas perdem sua energia cinética, espalhando-se dentro do 

volume ativo do detector, criando átomos ionizados e pares de íons. Em um detector de 

germânio esses efeitos são registrados em forma de sinal elétrico e constitui a base do 

sinal de saída no detector em forma de espectro. 
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Figura 3.  Interações que podem ocorrer no interior de um detector de germânio [16]. 

 

 

Se a interação for do tipo fotoelétrico, toda a energia é depositada no volume 

sensível do detector gerando um sinal elétrico proporcional à energia. O espectro gerado 

apresenta uma forma conhecida como foto-pico, onde são registradas todas as interações 

desse efeito para a energia observada. 

Na interação Compton, os sinais gerados podem ser uma cascata de eventos até a 

interação final por efeito fotoelétrico, conforme a Figura 3 ilustra para 2. A escala de 

tempo para estas interações é muito mais curta do que o tempo de coleta de carga de 

qualquer detector prático, garantindo em todos os casos, que a energia total de raios 

gama será transferida para elétrons energéticos primários dentro do detector. Da mesma 

forma, a interação de produção de pares demonstra que toda a energia do raio gama 

pode ser transferida para o detector. Na Figura 4 são mostrados os três eventos que 

podem ocorrer no interior de um detector real. Os picos mais agudos representam as 

interações fotoelétricas registradas [16]. 
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Figura 4. Vários eventos espectrais encontradas em um detector real (

28
Al) [16]. 

 

 

2.1.11.  Rastreabilidade  

 

Todas as medições realizadas em um país, bem como, padrões nacionais das 

referidas grandezas devem estar rastreadas metrologicamente ao seu Laboratório 

Nacional e, este, ao BIPM. Este requisito de rastreabilidade é garantido por meio de 

intercomparações e constitui a segurança e a garantia da exatidão do valor da medição, 

no país e fora dele.  

A Figura 5 representa esquematicamente a hierarquia dos padrões e da qualidade 

dos instrumentos, onde os valores das incertezas, associadas às medições das grandezas, 

variam dos valores aceitáveis dos instrumentos utilizados pelos usuários, até valores 

cada vez menores e rigorosos dos instrumentos padrões nacionais e internacionais [5]. 
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Figura 5.  Representação da hierarquia e rota da rastreabilidade metrológica para os 

padrões   internacionais, por grandeza. 

 

 

2.2.  Histórico da padronização absoluta de radionuclídeos 

 

O método de coincidência pico-soma é uma ferramenta excelente para 

padronização de radionuclídeos que apresentam em seu decaimento radiações 

eletromagnéticas em coincidência. É uma técnica que usa somente um detector, sendo 

caracterizado por um método absoluto não apenas rápido, como também eficaz e de 

fácil manuseio.  

Na década de sessenta, mais especificamente no ano de 1963, Brinckmam e 

alguns pesquisadores apresentaram, uma técnica de padronização absoluta de 

radionuclídeos emissores de fótons em coincidência, denominada de método de 

coincidência pico-soma, que usa a espectrometria gama. Essa técnica permitiu a 

padronização primária do 
60

Co, pois  em seu decaimento, possui pelo menos dois fótons 

em coincidência. Sua padronização foi conduzida por meio de uma simples dedução 

matemática aplicada ao espectro observado de um detector Nal(Tl) ou GeHP [11]. O 

método de padronização absoluta, apresentado por Brinkman, foi repetido por vários 

autores usando outros radioisótopos, demonstrando a sua eficácia. Em 1973 Hutchinson 

et al., usaram o método de coincidência pico-soma com dois detectores de iodeto de 

sódio na geometria 4π, e foram padronizados os radionuclideos 

60
Co, 

94
Nb, 

88
Y, 

22
Na, 

26
Al e  

207
Bi [20].  

No ano de 1977, Brinkman et al. publicaram um artigo que apresentou a 

padronização do 
123

I pelo método pico-soma. Usando uma fonte puntiforme inserida em 
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um frasco de vidro e uma segunda fonte em solução, inserida em frasco de vidro com 5 

ml, ambas foram medidas em um detector poço. A conclusão é que o método também 

pode ser usado para fontes líquidas. No caso da calibração do 
123

I, deve ser feita a 

correção para a impureza de 
125

I [21]. 

Em 1990, Semkov et al. introduziram a representação dos níveis excitados do 

decaimento de radionuclídeos em forma de matriz para calcular as equações de efeito 

coincidência soma [22]. Dois anos após, Korun et al. introduziram os raios X no método 

das matrizes para calcular as equações de efeito coincidência soma, apresentando 

dificuldades de cálculo com radionuclídeos com esquemas de decaimentos mais 

complexos [23]. Em 1995 Dias e Koskinas determinaram a atividade de 
125

I, 

demonstrando as correções para somas acidentais [24]. Wang et al.(2001) determinaram 

a atividade do 
125

I usando um detector GeHP poço [25]. Já em 2003, Kim et al., 

padronizaram o 
60

Co usando um detector GeHP [26]. 

Em 2006, Gapogni et al. padronizaram o 
125

I usando detectores diferentes, 

descrevendo correções para somas randômicas e  empilhamento de pulsos [27]. Ainda 

no mesmo ano, Da Silva et al. padronizaram o 
125

I, usando dois detectores de iodeto de 

sódio, comparando com um GeHP [7]. No ano seguinte Novkovic et al. melhoraram o 

método de matrizes para o decaimento com a análise mais aprofundada sobre a 

identificação de todos os caminhos de decaimento e seus vários resultados. Com isso 

pôde-se calcular a atividade e eficiência do 
139

Ce e 
57

Co [14]. 

No mesmo ano, Novkovic et al. usou método de MMD para calcular todas as 

possíveis energias detectadas para o decaimento do 
133

Ba com a análise de todos os 

1788 caminhos de decaimento e compararam com os resultados obtidos por um 

espectrômetro de germânio [28]. Também neste ano Almeida et al. padronizaram o 
51

Cr 

usando detector planar GeHP [29]. Já em 2009, Vidmar et al. calibraram fontes extensas 

de 
60

Co [30]. E no mesmo ano, Novkovic et al., calibraram o 
133

Ba usando dois 

detectores de GeHP e avaliaram os resultados das incertezas pelo método convencional 

e por Monte Carlo [31]. No inicio de 2012, Laslo et al. apresentaram uma melhoria ao 

método desenvolvido por Novkovic, que consiste em introduzir um operador imaginário 

que representa as energias dos diferentes níveis, melhorando a identificação das 

equações de taxa de contagem de coincidência soma de raios gama e raios X. Um ano 

depois, Laslo et al. introduziram na matriz de decaimento do 
133

Ba os níveis antes 

negligenciados por Novkovic [32, 33]. Como resultado, obteve valores de atividade e 

eficiências mais exatos, e a possibilidade de obtenção de valores de probabilidade de 
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emissão melhor estimados. 

 

 

2.3.  Métodos de padronização primária ou absoluta  

 

Segundo a definição do CCQM (Comitê Consultatif pour la Quantité de 

Matière-Métrologie em Chimie): Um método de padronização primária ou absoluta é 

um método de medição que possui a mais alta qualidade metrológica cuja operação 

pode ser completamente descrita e compreendida, para o qual sua incerteza de medição 

pode ser declarada em termos de unidades SI, e os resultados são aceitos sem precisar 

estar referenciados a um padrão da grandeza medida. No LNMRI existem alguns 

métodos de padronização primária, que serão apresentados nesse trabalho, os usados 

para comparar os resultados obtidos.  

 

 

2.3.1.  Método de coincidência 4πβ -  

 

O método de coincidência se aplica a radionuclídeos que decaem pela emissão 

de duas ou mais radiações em coincidência. Fornece exatidão da ordem de 0,2% nas 

medidas de atividades. Na forma básica o método é aplicável à padronização de 

radioisótopos de decaimento simples [34]. Ela se aplica quando ocorre uma radiação 

beta e uma gama, em coincidência. Levando em consideração que o detector beta 

responde a radiação beta e o detector gama respondendo a radiação gama, também 

existe um canal de coincidência das somas, que é a ocorrência dos dois eventos que 

ocorrem somente simultaneamente. As contagens apresentadas nos três canais serão 

funções das probabilidades de detecção, β,  e c, respectivamente [34]. Para uma fonte 

pontual a atividade será: 

 

 *0NN   (3) 

 *0NN   (4) 

  **0NNc   (5) 

Em que: 
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Nβ, N, Nc , são contagens registradas nos canais beta, gama, e  coincidência c; 

β,  e c, são probabilidade de emissão beta, gama, e coincidência c; 

No,  é a atividade total; 

Multiplicando 3 e 4 e dividindo por 5, temos: 

 

cNNNN  *0   (6) 

  

As eficiências β e γ podem ser também obtidas por meio das taxas de contagem 

dos respectivos canais, considerando que a fonte é extensa e que o detector proporcional 

é, em primeira aproximação igualmente sensível a toda a fonte. 

 

 NNc  
(7) 

 NNc  (8) 

 

Os radioisótopos que emitem radiação beta possuem em seu decaimento outras 

radiações tais como radiação gama, raios X e elétrons Auger. Detectores de partícula 

beta são sensíveis para essas radiações e a equação final com as devidas correções fica 

assim: 

 

𝑁 𝛽 ∗ 𝑁

𝑁𝑐
   = 𝑁o * [1 + 𝑘 ∗ (

1−𝛽

𝛽
)] 

 

(9) 

 

Em que  𝑘  representa a constante da correção para o esquema de decaimento. 

 

 

2.3.2.  Método de anti-coincidencia 

 

O método de coincidência apresenta dificuldades práticas, como a correção de 

tempo morto com elevadas taxas de contagem e a limitação para emissores que decaem 

pela emissão de estados nucleares metaestáveis ou isoméricos. O método de anti-

coincidência é uma alternativa ao método de coincidência para decaimento beta-gama 

pronto, e pode ser aplicado ao caso de emissores que possuem estados metaestáveis com 
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a emissão de radiação gama retardada.  

O método de anti-coincidência usando a cronometragem em tempo vivo, 

contorna os problemas de cronometragem associado ao tempo morto, tempo de 

resolução. 

Com a contagem em anti-coincidência, os raios gama não correlacionados com 

as partículas beta, são contados e a taxa de contagem no canal de coincidência pode 

então, ser obtida por subtração, entre a taxa de contagem gama total, e a taxa de 

contagem não correlacionada. Com a introdução da técnica de cronometragem em 

tempo vivo, este método possui as vantagens da eliminação de correções instrumentais 

bem como de permitir trabalhar com estado que emite radiação gama retardada.  

Na aplicação do método ao decaimento beta-gama pronto, somente aqueles 

sinais provenientes de eventos gama, que precedem ou sucedem sinais provenientes de 

eventos beta em um intervalo maior que , são aceitos como eventos gama em anti-

coincidência. Isto pode ser conseguido pela introdução de um atraso no sinal do canal 

gama, e fechando simultaneamente a porta de anti-coincidência no canal gama, durante 

um intervalo de tempo 2 após o registro do sinal de cada evento beta. 

Usando-se o método para o decaimento beta, seguido da emissão de raios gama 

retardados adiciona-se um tempo , ao intervalo de tempo 2 necessário à aplicação do 

método ao decaimentoprontoFazendo Tigual a m meias-vidas do estado 

retardado, a probabilidade de contagem de eventos coincidentes não desejados pode ser 

reduzida a qualquer limite de 2
-m

 [35]. 

Com o método de anti-coincidência, aplicado ao decaimento as taxas de 

contagem de cada detector serão Ne Nrespectivamente, contadas juntamente com os 

eventos gama não correlacionados aos eventos detectados. Então, a contagem em anti-

coincidência é complementar à técnica de coincidência. 

As taxas de contagem nos três canais podem ser representadas pelas seguintes 

equações: 

 

𝑁𝛽 = 𝑁0 ∗ ∑ 𝑎𝑟 ∗ [𝜀𝛽𝑟 + (1 − 𝜀𝛽𝑟) ∗ (
𝛼𝜀𝑒𝑐 + 𝜀𝛽𝛾

1 + 𝛼
)

𝑟
] 

 

(10) 
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𝑁𝛾 = 𝑁0 ∑ 𝑎𝑟 ∗ (
𝜀𝛾𝑟

1 + 𝛼𝑟
) 

(11) 

 

𝑁𝑎𝑛𝑐 = 𝑁0 ∗ ∑ 𝑎𝑟 ∗ [(1 − 𝜀𝛽𝑟) ∗ (
𝜀𝛾𝑟

1 + 𝛼𝑟
)] 

(12) 

 

Em que: 

N0 é a atividade da fonte que está sendo medida; 

N Ne Nanc são as taxas de contagem observadas nos canais e de anti-

coincidência, corrigidos para radiação de fundo, decaimento, e perdas por tempo morto;  

re são as eficiências dos detectores epara o ramo r do decaimento  

𝑎𝑟   é a intensidade do ramo r; 

ré o coeficiente de conversão interna dos raios associado com os ramos 

 𝛽𝑟 

𝛼𝜀𝑒𝑐 é a eficiência do detector beta para elétrons de conversão associada com o 

ramo 𝛽𝑟e, 

é a eficiência do detector beta aos raios associada com o ramo r 

 

A taxa de contagem em anti-coincidência Nanc pode ser obtida diretamente da 

taxa de contagem gama total Ne da taxa de contagem em coincidência Nc, sendo 

representado pela equação 13. 

 

𝑁𝑎𝑛𝑐 = 𝑁𝛾 − 𝑁𝑐 (13) 

 

A atividade da amostra pode então ser determinada e sua eficiência usando as 

equações abaixo: 

 

𝑁𝑐 = 𝐴 ∗ 𝜀𝛽 ∗ 𝜀𝛾 (14) 

e 
 

𝐴 =
𝑁𝛽 ∗ 𝑁𝛾

𝑁𝑐
 

(15) 
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As correções aplicadas no método de anti-coincidência são as mesmas aplicadas 

ao método de coincidência. Ou seja, as correções aplicadas aos canais beta e de coincidência 

constituem, por extensão, numa compensação. Porém,  não ocorre no caso da contagem em anti-

coincidência em que a correção de tempo morto é importante. 

 

 

2.3.3.  Método Razão de Coincidência Dupla e Tripla (TDCR) 

 

O método TDCR é um método primário em cintilação líquida, que utiliza a razão de 

coincidências triplas e duplas que foi desenvolvido para a padronização de solução de 

radionuclídeos emissores beta e de captura eletrônica em termos da grandeza atividade. 

O método se baseia no modelo estatístico do parâmetro livre da distribuição dos fótons 

de cintilação e suas probabilidades de detecção, em sistema de contagem constituído de três 

fotomultiplicadoras dispostas em ângulos de 120
o
 que são posicionadas no interior de uma 

célula de contagem. O modelo leva em consideração as correções da perda de linearidade da 

emissão de luz, produzida pelo fenômeno da extinção de luz (quenching) do processo de 

ionização gerado pela interação das partículas com as moléculas do meio químico [36]. 

No método TDCR é determinado experimentalmente o parâmetro k, que é 

definido como a razão entre as coincidências triplas e duplas. 

 

𝑘 =
𝑁𝑇

𝑁𝐷
 (16) 

 

O valor numérico de k está sempre contido no intervalo 0  k  1, porque a taxa 

de contagens de coincidências triplas NT, é sempre menor que a taxa de contagens de 

coincidências dupla, ND. 

Por conta de sua consistência nas medições e dos níveis minimizados de 

incerteza obtidos, o método TDCR foi aceito pelo BIPM como método de referência 

para padronização absoluta dos radionuclídeos pela técnica de cintilação líquida [36].  

 

 

2.3.4.  Método CIEMAT/NIST 

 

O método CIEMAT/NIST é um método de padronização primária/retativo que 
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usa o 
3
H como traçador e um cintilador comercial com duas fotomultiplicadoras em 

coincidência, a 180º uma da outra. É obtida uma curva de eficiência versus extinção a 

partir de um conjunto de amostras de um padrão de 
3
H como traçador, de forma a 

caracterizar a condição experimental. A extinção refere-se à redução na intensidade de 

fótons de luz, como resultado da ionização causada pela radiação na sua trajetória no 

solvente. Essa curva experimental é confrontada com a curva teórica de parâmetro livre 

versus eficiência do 
3
H. Assim, uma nova curva de parâmetro livre versus extinção é 

obtida. O valor do parâmetro livre obtido é interpolado na curva teórica de parâmetro 

livre versus eficiência do radionuclídeo para encontrar a sua atividade.  

O método CIEMAT/NIST, apesar de sua dependência ao padrão de 
3
H para a 

caracterização da condição experimental, tem excelente aplicação para padronização de 

emissores beta, com grande exatidão e incerteza minimizada. Contudo, a sua aplicação 

para a padronização de radionuclídeos que decaem por captura eletrônica e por 

conversão interna é de elevada complexidade, uma vez que nesses casos a curva teórica 

de parâmetro livre versus eficiência oferece mais de uma possibilidade de valores de 

eficiência [37, 38, 39]. 

 

 

2.3.5.  Método de coincidência pico-soma 

 

Laboratórios que utilizam a espectrometria gama para calibrar radionuclídeos, 

por métodos relativos, muitas vezes encontram dificuldades na exatidão dos resultados 

quando envolvem decaimentos em que aparecem emissões gama em cascata. Para esses 

radionuclídeos, a alta eficiência do detector, ou a aproximação da fonte ao detector 

aumenta a possibilidade de ocorrer o efeito conhecido como verdadeira coincidência 

soma. Esse efeito se deve ao fato dos tempos de decaimentos serem muito menores em 

relação aos tempos de registro dos sinais gerados nos detectores a semicondutores. 

Esses efeitos aumentam com o uso de detectores poço. 

Muitos autores chamam a atenção para esse fato que é real e pode mascarar a 

exatidão das calibrações realizadas [40-51]. Atualmente, existem códigos 

computacionais como o ETNA, que podem corrigir tais fenomenos indesejados, 

calculando as probabilidades de ocorrer o efeito soma.  

Esse inconveniente foi abordado por Brinckmam e seus colaboradores de forma 

diferente, ou seja, o que era um problema passou a ser uma solução, de modo a 
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possibilitar a padronização absoluta desses radionuclídeos, como a seguir. Na década de 

sessenta esse pesquisador deduziu um método de padronização absoluta para 

radionuclídeos que emitem duas ou mais radiações eletromagnéticas em coincidência, 

gama-gama, gama-X, ou raios X-raios X, que passou a ser conhecido como coincidência 

pico-soma. Esse método se baseia no método clássico de coincidência e usa somente um 

detector. Sua simplicidade e rapidez, o transformou em um método eficaz de medição 

de atividade para radioisótopos emissores gama e raios X [11].  

O método de coincidência pico-soma usa a espectrometria gama de alta 

resolução com detector de germânio (GeHP). A alta resolução do detector de germânio 

facilita a obtenção das energias depositadas, separando os fotopicos na faixa de alguns 

eV. A instrumentação é a mesma usada no sistema para as calibrações relativas, 

dispensando cuidados especiais na escolha do detector e a instrumentação usada. 

As coincidências γ-γ e X-γ são efeitos muito pesquisados. Korum e Martinčić 

[22], modificaram o método de matriz de Semkov [21], ao introduzir os níveis virtuais 

em esquema de decaimento para cada transição de raios X, obtendo resultados 

satisfatórios para a calibração de 
139

Ce. O mesmo não foi possível ao se aplicar tal 

raciocínio a radionuclídeos com decaimento complexo, como no caso do 
57

Co. 

Em trabalho recente, Novkovic et al [14], desenvolveram uma nova técnica para 

encontrar as equações que ajudam a resolver o problema de coincidência soma, para 

radionuclídeo com decaimento complexo. Essa técnica foi denominada de método de 

MMD, e foi aplicada com sucesso para o 
139

Ce, 
57

Co e 
133

Ba [14]. 

O fenômeno de coincidência soma ocorre quando dois ou mais fótons, em 

cascata, assumem direções próximas e interagem em um volume pequeno no interior do 

detector. No caso em que as direções sejam diferentes ou o ponto de interação são 

diferentes, as interações no detector geram pulsos separados e são registrados de acordo 

com sua energia. Os tempos de transição são da ordem de 10
-12

 segundos e os tempos de 

resolução do detector são da ordem de 10
-3

 segundos. 

No método de coincidência pico-soma, a fonte deve estar o mais próximo 

possível do detector. Desta forma, o efeito é o maior possível e, por meio da equação 45, 

deduzida em seguida,  pode ser calculada a atividade absoluta do radionuclídeo 

avaliado.  

O efeito coincidência soma pode ser observado também com relação aos raios X 

característicos provenientes da captura eletrônica e conversão interna. Nesse caso, o 
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efeito de correlação angular não é observado, pois, os raios X não são correlacionados 

com os estados excitados que emitem radiação gama. Os tempos de ocorrência nos 

núcleos são muito menores dos que ocorrem nos estados excitados [14].  

 

 

Figura 6. Esquema de decaimento do 
133

Ba modificado. 

 

 

A equação para o método absoluto de coincidência pico-soma é deduzida a 

seguir, de uma forma genérica, usando as energias de raios X característicos kα e kβ, e as 

energias gama. A equação deduzida serve para aplicação em todas as energias gama 

encontradas no decaimento do 
133

Ba. A Figura 6 representa o decaimento do 
133

Ba de 

uma forma diferente da convencional. O nível 6 representa o estado fundamental do 

133
Ba, e do nível 5 até o nível 1 são representados os vários níveis de energias do estado 

excitado do 
133

Cs. O decaimento CE1 representa o ramo de captura eletrônica com 

86,2%. Nele se encontram as energias dos raios X kα e kβ, respectivamente de 30,8 keV 

e 35 keV. Da mesma forma, CE2 representa o ramo de captura eletrônica com 13,7%, 

com as mesmas energias dos raios X kα e kβ, os decaimentos CE3 e CE4 foram 
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desprezados [14].   

A detecção de fótons no interior do detector está relacionada à probabilidade de 

interagir ou não do fóton. A análise a seguir é feita para as probabilidades de detecção 

das energias dos raios X característicos (kα, kβ), das energias gama e da probabilidade de 

ocorrer a detecção da soma das duas energias ao mesmo tempo.  

Conforme já visto, o 
133

Ba decai  por captura de elétrons para quatro níveis 

excitados do 
133

Cs, e deste, por emissão gama. Algumas energias gama podem decair 

também por CI, para o nível fundamental de 
133

Cs, competindo com as radiações. 

Seguindo a dedução aplicada por Grau Carles [52], foi adotado o subscrito "1" para 

emissões de CE e pelo o índice "2" para conversão interna (CI).   

A dedução da equação de cálculo de atividade da amostra de 
133

Ba que se 

apresenta é para uma energia gama e a soma com o raios X, kα e kβ, provenientes da 

captura eletrônica ou por conversão interna [52]. O seu uso pode ser estendido para 

todas as possíveis somas do decaimento, desde que possam ser identificados no 

espectro. O número de contagens registradas pelo sistema de detecção que são 

provenientes das interações dos raios X kα em um detector é: 

 

𝑁𝛼 =  𝑁0 [𝑃1𝛼 𝜀𝛼(1 − 𝑡2) +  𝑃2𝛼𝜀𝛼 (1 − 𝑡1)]  (17) 

 

Na equação (17), P1α e P2α são as probabilidades de detecção para os raios X, kα 

e kβ provenientes das emissões CE e CI, respectivamente; εα é a eficiência de detecção 

fotoelétrica dos raios X kα e kβ; e t1 é a eficiências de detecção de emissões totais para 

CE e t2 representa as eficiências de detecção de emissões totais para CI, mais gama, 

incluindo os efeito Compton e formação de pares.  

Os fótons que não geram pulsos em Nα podem interagir em coincidência com kα, 

kβ e gama, gerando contagens em Nαα, Nαβ e Nα. De outro modo, existe a probabilidade 

de que nos raios X kα provenientes de CE não ocorra interação por efeito fotoelétrico. 

Nesse caso, o termo (1 - t2) representa essa condição. Da mesma forma, o termo (1 - t1) 

representa a probabilidade de não detecção dos raios X kα provenientes das CI.  

No trabalho de Novikovic [14], as deduções das coincidências de energias em 

um detector explicam bem essas evidências.   

Analogamente, a equação das contagens provenientes dos raios X kβ que 
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interagem com o detector, é: 

 

𝑁𝛽 =  𝑁0 [𝑃1𝛽 𝜀𝛽(1 − 𝑡2) + 𝑃2𝛽𝜀𝛽 (1 − 𝑡1)] (18) 

 

As contagens  detectadas são demonstradas por: 

 

𝑁𝛾 =  𝑁0 𝑃1𝛾 𝜀𝛾 (1 − 𝑡1) (19) 

  

Em que: 

P1 e ε são, respectivamente a probabilidade de emissão e a eficiência de 

detecção fotoelétrica gama. 

As contagens das coincidências somas são dadas pelas equações: 

 

𝑁𝛼𝛼 =  𝑁0 𝑃1𝛼  𝑃2𝛼𝜀𝛼   (20) 

𝑁𝛼𝛽 =  𝑁0 (𝑃1𝛼 𝑃2𝛽 + 𝑃1𝛽 𝑃2𝛼)𝜀𝛼 𝜀𝛽  (21) 

𝑁𝛼𝛾 =  𝑁0 𝑃1𝛼  𝑃𝛾𝜀𝛼𝜀𝛾 (22) 

𝑁𝛽𝛾 =  𝑁0 𝑃1𝛽 𝑃𝛾𝜀𝛽𝜀𝛾 (23) 

𝑁𝛽𝛽 =  𝑁0 𝑃1𝛽 𝑃2𝛽𝜀𝛽
2 (24) 

 

As contagens totais do espectro são: 

 

𝑇 = 𝑁0(𝑡1 + 𝑡2 − 𝑡1𝑡2) = 𝑁0[1 − (1 − 𝑡1)(1 − 𝑡2)]    (25) 

 

Assim podemos definir t1 e t2 como: 

 

𝑡1 = 𝑁0 𝑃1𝛼  𝑡1𝛼 + 𝑁0 𝑃1𝛽 𝑡1𝛽 (26) 

𝑡2 = 𝑁0 𝑃2𝛼 𝑡2𝛼  +  𝑁0 𝑃2𝛽 𝑡2𝛽  +  𝑁0 𝑃𝛾 𝜀𝛾 (27) 

 

Das equações 17 e 18 podemos obter um sistema de equações, ou seja: 
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𝑁𝛼

𝑁0
= 𝑃1𝛼 𝜀𝛼(1 − 𝑡2) +  𝑃2𝛼𝜀𝛼 (1 − 𝑡1) 

(28) 

𝑁𝛽

𝑁0
= 𝑃1𝛽 𝜀𝛽(1 − 𝑡2) + 𝑃2𝛽𝜀𝛽 (1 − 𝑡1) 

(29) 

 

Trabalhando somente com a parte da direita, pode-se substituir (1-t1) por w1 e (1-

t2) por w2, obtêm-se: 

 

𝑃1𝛼  𝜀𝛼𝑤2 +  𝑃2𝛼𝜀𝛼 𝑤1 
(30) 

𝑃1𝛽 𝜀𝛽𝑤2 +  𝑃2𝛽𝜀𝛽 𝑤1 
(31) 

[
𝑃1𝛼𝜀𝛼  𝑃2𝛼𝜀𝛼 

𝑃1𝛽𝜀𝛽 𝑃2𝛽𝜀𝛽
] =  [𝑃1𝛼𝜀𝛼 𝑃2𝛽𝜀𝛽 − 𝑃2𝛼𝜀𝛼𝑃1𝛽𝜀𝛽] (32) 

 

O sistema não tem solução, pois o determinante é 0, dessa forma: 

 

(𝑃1𝛼𝑃2𝛽 − 𝑃2𝛼𝑃1𝛽)𝜀𝛼𝜀𝛽 = 0 (33) 

 

Desta forma prevalece a seguinte fórmula: 

 

𝑃1𝛼𝑃2𝛽 = 𝑃1𝛽𝑃2𝛼 (34) 

 

Substituindo essa igualdade na equação de Nαβ podem-se obter duas equações: 

 

𝑁𝛼𝛽 =  2𝑁0𝑃1𝛽𝑃2𝛼𝜀𝛼𝜀𝛽 (35) 

𝑁𝛼𝛽 =  2𝑁0𝑃1𝛼𝑃2𝛽𝜀𝛼𝜀𝛽 (36) 

  

Essas duas equações são linearmente independentes, conforme visto na 

resolução do sistema acima. Dessa forma, pode-se obter inúmeras equações para 

calcular o valor de atividade de uma fonte de 
133

Ba. Uma das muitas soluções que se 
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pode encontrar para a padronização em atividade do 
133

Ba é tomando como base a 

equação 19, sendo possível, por meio dela, deduzir a equação para (1 - t1), que fica: 

 

1 − 𝑡1 =  
𝑁𝛾

𝑁0 𝑃𝛾  𝜀𝛾
 (37) 

 

Essa equação pode substituir a equação 17 e encontrar o valor de (1- t2) que é: 

 

1 − 𝑡2 =  
𝑁𝛼

𝑁0 𝑃1𝛼 𝜀𝛼
−  

𝑁𝛾𝑁0𝑃2𝛼𝜀𝛼

𝑁0𝑃1𝛼𝜀𝛼𝑃𝛾𝜀𝛾
 (38) 

 

Substituindo o denominador do segundo termo pela equação Nα, obtêm-se: 

 

1 − 𝑡2 =  
𝑁𝛼

𝑁0 𝑃1𝛼  𝜀𝛼
−  

𝑁𝛾𝑁0𝑃2𝛼𝜀𝛼

𝑁𝛼𝛾
 (39) 

 

O resultado dessa equação deve ser substituído igualmente com a equação de (1- 

t1) na equação de T, o que se tem: 

 

𝑇 =  𝑁0 − 𝑁0  [
𝑁𝛼

𝑁0 𝑃1𝛼 𝜀𝛼
− 

𝑁𝛾 𝑁0 𝑃2𝛼 𝜀𝛼

𝑁𝛼𝛾
] 

𝑁𝛾

𝑁0 𝑃𝛾 𝜀𝛾
 (40) 

𝑇 = 𝑁0 −
𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁0𝑃1𝛼𝜀𝛼𝑃𝛾𝜀𝛾
 +  

𝑁𝛾
2 𝑁0 𝑃2𝛼  𝜀𝛼

𝑁𝛼𝛾𝑁0 𝑃𝛾 𝜀𝛾
 (41) 

 

Substituindo o denominador do segundo termo pela equação 22, obtêm-se: 

 

𝑇 = 𝑁0 −
𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
 +  

𝑁𝛾
2 𝑁0 𝑃2𝛼  𝜀𝛼

𝑁𝛼𝛾𝑁0 𝑃𝛾  𝜀𝛾
 (42) 

Uma das opções é multiplicar o numerador e denominador do terceiro membro 

por P1βεβ, ficando da seguinte forma:  
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𝑇 = 𝑁0 −
𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
 +  

𝑁𝛾
2 𝑁0 𝑃2𝛼  𝜀𝛼

𝑁𝛼𝛾𝑁0 𝑃𝛾 𝜀𝛾
 
𝑃1𝛼𝜀𝛼

𝑃1𝛼𝜀𝛼
 (43) 

𝑇 = 𝑁0 −  
𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
 +  

𝑁𝛾
2 𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
2  

 (44) 

Colocando N0 em evidência, obtêm-se a seguinte equação: 

 

𝑁0 = 𝑇 +
𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
 −  

𝑁𝛾
2 𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
2  

 (45) 

 

Essa equação possibilita a padronização do 
133

Ba. Para algumas energias do 

decaimento do 
133

Ba, é necessário a adoção de correções devido ao aparecimento de 

outras somas do decaimento. Essas correções são aplicadas tomando como base a 

definição encontrada na metodologia descrita por Novkovic e Laslo [28, 31, 32, 33, 46, 

47].  

 

 

2.4.  Métodos relativos  

 

2.4.1. Espectrometria de fótons 

 

A espectrometria de fótons de alta resolução, com detector de germânio (GeHP), 

é uma técnica de comprovada eficácia que vem sendo utilizada ao longo dos anos. Sua 

simplicidade e versatilidade proporcionam a calibração em atividade de radionuclídeo 

emissores X ou gama, podendo determinar a intensidade de emissão de fótons. As 

calibrações usando a espectrometria gama têm incertezas inerentemente mais elevadas 

quando comparada com outras técnicas, como a medição com câmara de ionização ou 

contagem de cintilação líquida [53].  

A deposição total da energia de um fóton em um volume sensível do detector de 

germânio gera um pulso na saída do pré-amplificador proporcional à energia que o 

gerou. Essas informações acumuladas após um determinado tempo tendem a gerar um 

espectro que contém o registro de todas as interações no detector. O espectro formado 

dará algumas informações, tais como, as energias do radionuclídeo que gerou os 
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fotopicos e a possibilidade de calcular a atividade da fonte [53]. 

A contagem de fotopico (Nf) no espectro é proporcional ao número de fótons 

emitidos pelo radionuclídeo, podendo ser calculada pela equação 46. Ela só é válida se o 

tempo de contagens for suficientemente pequeno em relação à meia-vida do 

radionuclídeo, e o tempo morto e o efeito de coincidência forem desprezíveis. 

 

Nf  = A * I(E) * ε(E) * t (46) 

 

Em que, A, é a atividade da fonte, I(E) é a intensidade de emissão de fótons, 

ε(E) representa a eficiência de detecção da energia para a geometria usada e t é o tempo 

de aquisição do espectro. 

A partir da equação 46, pode ser determinada ou a atividade (A), ou a 

intensidade de emissão, ou  a eficiência de detecção da energia para a geometria usada. 

Também a espectrometria gama com detector de germânio de alta pureza pode 

determinar e quantificar impurezas em fontes de radionuclídeos conhecidos. Pode 

também ser usada na determinação de meia-vida, por meio de uma série de medições 

sequenciais, com tempo de medida fixo e, depois, obter uma curva taxa de contagem de 

determinado fotopico dos radionuclídeos. Os resultados são registrados em um gráfico, 

conforme mostra a Figura 2 do anexo I, e, por meio da inclinação da reta, obtém-se a 

meia-vida do radionuclídeo [22].  

Existem também os métodos relativos que fazem uso de padrões como referência 

ou curva de eficiência. Esses padrões são previamente padronizados por métodos 

absolutos.  

No caso de medida por comparação, é contado o padrão do radionuclídeo, depois 

se mede a amostra a ser calibrada. Esta deve ser do mesmo radionuclídeo e a sua 

geometria de fabricação deve ser a mesma do padrão. A distância entre o 

posicionamento da fonte radioativa e o detector tem que obedecer ao mesmo arranjo 

geométrico.  

Para calibração por curva de eficiência são contadas várias fontes padrões e 

obtidas as eficiências de detecção ao longo de uma faixa de energia. Com a ajuda de um 

código computacional de cálculo de curva de eficiência, se obtém uma curva de eficiência 

ajustada, para a mesma geometria dos padrões. 
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2.4.2. Câmara de ionização  

 

Dentre os sistemas que utilizam procedimentos de substituição ou comparação, o 

mais utilizado para a medida relativa de fontes radioativas é o sistema com câmara de 

ionização, tipo poço que apresenta as seguintes características:  

a) alta estabilidade;  

b) simplicidade na preparação de amostras;  

c) precisão igual ao método direto;  

d) flexibilidade quanto a faixa de atividade (37 kBq a 370 MBq);  

e) baixo custo; e  

f) rapidez para análise.  

As câmaras de ionização são os mais funcionais de todos os detectores a gás. Sua 

operação normal está baseada em coletar todas as cargas criadas por ionização direta por 

meio da aplicação de um campo elétrico. Ela pode ser operada em modo de pulso ou 

corrente; no primeiro caso, o pulso induzido por cada partícula é registrado 

independentemente e; no segundo caso, o que se mede é uma corrente média resultante 

de uma somatória de contribuições de um número n de interações. Normalmente, a 

câmara de ionização opera no modo de corrente. Em geral, uma câmara de ionização do 

tipo 4γ tem geometria cilíndrica com capacidade de alguns litros, possuindo um poço 

coaxial por onde se introduz a amostra radioativa. Na construção de um detector desse 

tipo, todo o cuidado é tomado no sentido de evitar impurezas radioativas nos seus 

constituintes, principalmente emissores alfa, como é o caso dos lantanídeos, actinídeos e 

chumbo, de modo a minimizar a corrente de fundo do detector. Por sua geometria, a 

câmara de ionização 4γpossui uma região no poço onde a eficiência é praticamente 

constante, o que permite a medida de amostras não puntiformes, como por exemplo, 

soluções radioativas em ampolas de vidro [5]. 

 

 

2.5.  Incertezas 

 

Na observação dos resultados de padronizações em atividade verificam-se 

grandes variações nas incertezas, demonstrando avaliações imperfeitas destas. Apesar 

do acordo sobre as regras de propagação da incerteza estabelecidas no Guia para 
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Expressão de Incerteza (GUM) [19], os laboratórios sugerem incertezas que representam 

os desvios entre os resultados de medição e a média, não existindo uniformidades nas 

estimativas dos tamanhos dos componentes de incertezas. Para ajudar nesta questão os 

peritos dos Institutos Nacionais de Metrologia (INM) contribuíram para uma edição 

especial da revista Metrologia que trata das "incógnitas conhecidas" nas medições de 

radioatividade, dando ênfase nos métodos de padronização primária e nas técnicas 

analíticas [6]. Em todas as medições de uma grandeza, o resultado deve ser expresso 

pelo valor obtido, com sua respectiva unidade, acompanhado do valor da incerteza 

expressa com um determinado intervalo de confiança. Isto significa que um resultado de 

medição sem a sua incerteza não possui valor e nem qualidade metrológica [19]. Cada 

fonte de incerteza deve ser tratada separadamente e agrupada em duas categorias, tipo A 

e tipo B. 

A incerteza tipo A é estimada a partir de uma série de observações repetidas, 

baseada na distribuição estatística dos resultados. Seu valor é definido pelo desvio 

padrão experimental e pelo desvio padrão experimental da média. 

A incerteza do tipo B é caracterizada por informações relativas a variações dos 

parâmetros de medida, e poderá provir de certificado de calibração, curvas de 

calibrações, dados nucleares, resolução, etc. 

O intervalo correspondente à incerteza é a faixa que se supõe estar o valor de 

referencia com um determinado nível de confiança. As incertezas devem ser expressas 

no mesmo nível de confiança. Essa combinação é possível por meio da soma quadrática 

das incertezas tipo A e tipo B, e dá-se o nome de incerteza padrão combinada, incerteza 

expandida U = ku, em que k representa o fator de abrangência, quando é 1 é 

aproximadamente 68% e igual a 2 é aproximadamente 95%. 

 

 

2.5.1. Incertezas oriundas de comparações-chave promovidas pelo BIPM para 

métodos de coincidência 

 

 O BIPM promove comparações-chaves para padronização de vários 

radionuclídeos de interesse em diferentes aplicações. São disponibilizados relatórios 

contendo valores de  atividades obtidas por diferentes métodos, e respectivas incertezas 

estimadas pelos diversos Institutos Nacionais de Metrologia. A partir de um 

levantamento de intercomparações realizadas nos últimos 40 anos para o 
133

Ba, por 
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cerca de 18 INMs, como pode ser visto na Tabela 1 [18]. As padronizações apresentadas 

basicamente usam o tradicional método de coincidência com combinações diversas das 

radições. Pode ser observado nesta tabela, que os resultados estimados de incertezas 

pelos diversos INMs, não são diferentes dos obtidos nessa padronização do 
133

Ba pelo 

método pico-soma. 

 

Tabela 1.  Incertezas praticadas por diversos INMs ao longo de 40 anos, usando 

métodos de coincidência com diversas combinações de radiações. 

Posições Pais INMs U (%) (k=1) 

UA UB U 

1 Hungria MKEH 0,02 0,20 0,20 

2 Alemanha PTB 0,03 0,20 0,20 

3 Austrália ANSTO 0,20 0,27 0,34 

4 Rep. Checa CMIIIR 0,12 0,62 0,63 

5 Canadá AECL 0,05 0,25 0,25 

6 - IAEA/RCC 0,10 0,70 0,71 

7 EUA NIST 0,04 0,26 0,26 

8 França LNHB 0,01 0,14 0,14 

9 Reino Unido NPL 0,03 0,96 0,96 

10 França BIPM 0,03 0,11 0,11 

11 Rússia VNIIM 0,21 0,77 0,80 

12 Japão NMIJ 0,09 0,34 0,34 

13 Indonésia PTKMR 0,07 - 0,07 

14 Rep. da Korean KRISS 0,30 0,45 0,54 

15 Brasil LNMRI 0,06 0,29 0,30 

16 Argentina CNEA 0,20 0,80 0,82 

17 Áustria BEV 0,28 0,66 0,72 

18 Romênia IFIN-HH 0,10 0,27 0,29 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo será dividido em quatro partes. Na primeira parte, será mostrado 

todo o aparato utilizado para a padronização, incluindo fontes e instrumentação. Em 

seguida, será mostrada a metodologia para todas as etapas da padronização. Na terceira 

parte, serão tratadas as correções aplicadas ao método de coincidência pico-soma. Para 

finalizar é dado um tratamento nas incertezas praticadas no método de coincidência 

pico-soma. 

As calibrações prévias dos sistemas de espectrometria gama seguirão 

rigorosamente os procedimentos da qualidade do LNMRI, específicos para detectores de 

germânio de alta pureza do laboratório de radionuclídeos.   

 

 

3.1.  Aparato experimental 

 

3.1.1.  Fontes 

 

As amostras de 
133

Ba utilizadas para o experimento foram confeccionadas a 

partir de duas soluções-mãe diferentes. O primeiro grupo de fontes se originou em 2013, 

de uma solução existente no estoque do LNMRI. Esta solução já tinha sido padronizada 

anteriormente pelos métodos tradicionais e o valor da atividade foi corrigido 

periodicamente por aplicação da lei do decaimento radioativo. O segundo grupo de 

fontes foi confeccionado em 2015, a partir de uma solução adquirida comercialmente. E, 

de acordo com o procedimento, todas as novas fontes adquiridas devem ser 

padronizadas para que possam ser rastreadas. Logo, estas fontes foram padronizadas 

simultaneamente em todos os métodos de padronização absoluta do LNMRI, bem como 

comparados os valores encontrados com os diferentes métodos. 

Após terem sido confeccionadas e seguirem os procedimentos de preparação de 

fontes do LNMRI, setor de radionuclídeos, suas massas foram determinadas por 

gravimetria, com pesagem diferencial utilizando uma balança analítica certificada, 

modelo MT-5. As fontes foram preparadas com o auxílio de picnômetros, depositando-
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se gotas de solução do radionuclídeo em um filme de poliestireno, com espessura de 

0,05 mm, fixado em um anel de acrílico. O anel possui diâmetro externo de 25 mm, 

diâmetro interno de 4 mm e 1 mm de espessura. Depois de secas, as fontes foram 

cobertas com o mesmo filme de poliestireno. A Figura 7 ilustra o esquema de montagem 

das fontes [10].  

 

 

Figura 7.  Demonstração das fontes puntiformes finas [10]. 

 

 

As fontes puntiformes de 
133

Ba foram preparadas com atividades variando na 

faixa de 1 kBq a 5 kBq, respectivamente. São fontes de baixa atividade, confeccionadas 

de modo que o tempo morto durante as medições permanecesse inferior a 10%. Esse 

procedimento visou minimizar o efeito de empilhamento [10].   

 

 

3.1.2.  Instrumentação 

 

A instrumentação utilizada é a mesma usada na rotina do laboratório, conforme 

descrição que segue, e é a que compõe um sistema de espectrometria gama típico, 

conforme demonstrado no diagrama da Figura 5. 

 Detector GeHP Co-Axial MODELO: GMX 70 P495/SÉRIE:51- 
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 TN50979A; 

 Pré-Amplificador ORTEC


 SÉRIE:51-TN50979A; 

 Amplificador ORTEC
® 

MODELO 572; 

 Um analisador Multicanal (MCA) ORTEC
® 

 MODELO 927; 

 Sistema de aquisição de dados MAESTRO [54]; 

 Fonte HV ORTEC
® 

 modelo 459; 

 Detector de GeHP planar (fabricante: Canberra - modelo GL 2020R), 

visto na Figura 8;  

 Dispositivo divisor de tensão, usado para ampliar a faixa de energia do 

detector Canberra; 

  Detector de GeHP poço Modelo GWL – 120 – 15; 

  NIN BIM ORTEC mod 4001; 

  Blindagens, conforme Figura 9; 

  COLEGRAM, código computacional que realiza deconvolução de  

espectros, cedido pelo  LNHB; 

 LABIFIT, código computacional para ajuste de curvas e interpolações; 

  Fontes padrão LNMRI de: 
152

Eu “Código 8425”, 
60

Co “Código 32S08”, 

133
Ba “Código 7935”, 

166m 
Ho “código 06S00”; 

  

As blindagens utilizadas são projetadas e fabricadas pelo setor de mecânica do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). As mesmas são compostas por paredes 

de tijolos de chumbo, e o seu interior é revestido com folhas de cádmio e de cobre, com 

um volume livre interno de 1m
3
, conforme visto na Figura 9. 
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Figura 8.  Diagrama e instrumentação de uma cadeia de espectrometria gama. 

 

 

Figura 9. Blindagem usada para medições em espectrometria gama. 

 

 

A cadeia de espectrometria gama, constituída por detector, instrumentação, 

suporte de fonte e blindagem, foi calibrada seguindo procedimentos específicos 

inerentes ao sistema de qualidade do IRD. 
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3.1.3.  Código computacional COLEGRAM 

 

O código computacional COLEGRAM foi originalmente projetado para uso em 

espectrometria de raios X e . Tem como objetivo processar com precisão espectros com 

vários picos de energias sobrepostos e derivar a área de cada pico ou forma de interesse. 

Seu desempenho se baseia em funções matemáticas e conjuntos de dados experimentais. 

Vários tipos de funções podem ser usados, de acordo com o conhecimento teórico do 

usuário sobre a constituição do espectro. Dependendo do tipo de espectro, a maioria das 

funções é específica para uma determinada forma de pico, quer seja alfa, gama, X ou 

beta. 

Funções como exponencial ou polinomial, também estão disponíveis. O 

COLEGRAM usa o método de ajuste de mínimos quadrados com o algoritmo 

Marquardt-Levenberg e é baseado em um gerenciamento visual sob o controle do 

usuário. Assim, esta abordagem torna o código em funcionamento rápido e induz uma 

interface de visualização importante o que torna mais fácil, a qualquer momento, 

modificar a região do espectro em estudo, verificar o procedimento de ajuste, adicionar 

ou apagar qualquer pico, mudar sua forma, etc. Na Figura 10 é mostrada a forma que é 

apresentada um espectro que foi aplicado a deconvolução. Em um quadro aparecem os 

dados dos ajustes bem como o valor das áreas individuais de cada pico decomposto 

[55].  

O procedimento a seguir foi adotado para analisar o espectro gerado pelos dois 

detectores. Todas as linhas foram identificadas usando uma calibração de energia 

atualizada. Depois de calcular a área total para cada zona, determinaram-se as 

características de cada componente (ou seja, posição, amplitude, parâmetro de largura e 

área) ajustando os dados experimentais para funções de perfil Voigt com o código 

Colegram. Larguras naturais foram fixadas no processo de ajuste. As posições relativas 

para alguns picos e suas amplitudes relativas também são fixadas no processo de ajuste 

a fim de obter melhor convergência e melhorar a qualidade dos resultados. Energias e 

intensidades relativas foram extraídas da tabela de isótopos [12].  

O teste chi-quadrado assegura à consistência dos dados experimentais dentro das 

incertezas esperadas. Como cada uma das áreas separadas define a representação 

proporcional de cada componente em função da área total, a homogeneidade de cada 

área suavizada é imediatamente verificada. Finalmente, a incerteza de cada área do pico 

é determinada em função da incerteza dá área total, combinada quadraticamente com o 
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desvio padrão de cada uma das áreas obtidas separadamente [56].  

Em Novembro de 2015, a AIEA patrocinou a visita técnica de uma semana, da 

perita do LNHB / CEA-França, a Dra. Marie-Cristinne Lépy. Com os treinamentos 

ministrados pela Dra. Leppy, foi possível aprender o funcionamento e a manipulação de 

alguns códigos computacionais de uso em espectrometria de raios X e gama. Dentre 

estes códigos computacionais, está o COLEGRAM, que foi usado neste trabalho. 

 

 

 
Figura 10.  Espectro de 

133
Ba mostrando o processo de deconvolução  para as 

energias de raios X superpostas. 

 

 

3.1.4.  Divisor de tensão  

 

As fontes puntiformes foram medidas com um detector planar GeHP gamma-X 

Canberra, com 20% de eficiência relativa. Esse detector atua na faixa de 3 a 300 keV. 

Por meio de um dispositivo divisor de tensão, desenvolvido pelo laboratório, tornou 

possível o aumento da faixa máxima de trabalho para cerca de 1100 keV [57]. Esse 

dispositivo foi inserido entre o pré-amplificador e o amplificador, conforme pode ser 

visto na Figura 11. Nesta figura, o número 1 representa a impedância de 50 ohms do pré-

amplificador. O resistor 2 é de 1,2 kohms e o resistor 3 é de 50 ohms. 
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Figura 11.  Dispositivo divisor de tensão. 

 

 

3.2.  Metodologia da padronização pelo método de coincidência pico-soma  

 

 A padronização absoluta de um radionuclídeo de decaimento complexo 

necessita de cuidados quando envolve um método que deve se consolidar junto à 

comunidade científica, como é o caso do método de coincidência pico-soma. Para a 

aplicação da metodologia aqui desenvolvida, toda a instrumentação usada foi verificada 

e calibrada, obedecendo aos procedimentos do LNMRI. Igualmente, as fontes de 

interferências foram checadas, analisadas e corrigidas, visando que o resultado final 

fosse otimizado.   

Foram utilizados dois sistemas de espectrometria gama usando detector de 

germânio: um planar e outro poço. Toda a metodologia seguiu rigorosamente os 

procedimentos técnicos utilizados rotineiramente no laboratório de radionuclídeos, os 

procedimentos da qualidade do LNMRI, além da metodologia desenvolvida neste 

trabalho. 

A metodologia seguiu os passos descritos a seguir. 

 Calibração do sistema de espectrometria; 

 Identificação de tempo morto, radiação de fundo e limiar de detecção;   

 Medições das fontes, na posição sobre o detector para o método pico 

soma e, a 20 cm, para calibração relativa; 

 Calibração das fontes por comparação e curva de eficiência, na posição 

de 20 cm; 

 Aplicação da técnica de deconvolução; 

 Estimativa das incertezas para as calibrações pelos métodos relativos, por 

comparação e curva de eficiência; 

 Identificação das energias de interferência pelo método de MMD; 

 Aplicação da técnica de deconvolução; 
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 Correção das áreas das energias pela equação do método pico-soma; 

 Estimativa das incertezas para o método pico-soma; 

 Comparação do resultado obtido pelo método pico-soma com os 

resultados dos métodos relativos e absolutos; 

 Comparação das incertezas do método pico-soma com as praticadas com 

outros métodos do LNMRI; 

 Calibração das probabilidades de emissão das energias gama. 

 

 

3.2.1.  Calibração em energia e resolução do sistema de espectrometria gama 

 

Para as calibrações em energia e resolução foram usadas fontes padrões de 

referência de 
60

Co, 
152

Eu e 
133

Ba. Como se sabe, a relação energia versus canal deve 

obedecer a uma distribuição linear, mas o que se verifica na prática é uma ligeira 

distorção no espectrômetro ao longo da faixa de energia, sobretudo nas extremidades. 

Para melhor acompanhar o comportamento dessa variação, o ajuste pode ser conseguido 

por meio da função parabólica, expressa por: 

𝐸(𝑥) = 𝑎2 𝑥
2 + 𝑎1𝑥 +  𝑎0 (47) 

Em que: x e E(x) representam, respectivamente, o número do canal (abscissa) e a 

energia do pico considerado, e os ai são os coeficientes a determinar [57].   

A calibração em resolução é um processo importante que demonstra não 

somente a qualidade do sistema, mas, também, o poder de discriminar energias 

próximas. Ela é determinada pela largura à meia altura do pico (FWHM) ao longo da 

faixa de energia do espectro, e é representada por: 

𝑅(𝑥) = √ +  𝛽𝑥 
(48) 

Em que: 𝑥 e R(x) representam, respectivamente, o número do canal 

correspondente ao máximo do pico e a resolução do pico considerado, sendo α e 

β os coeficientes a determinar. 

Os coeficientes podem ser obtidos, em ambos os casos, por meio da 

seleção do pico cuja energia e resolução sejam conhecidas, sendo calculados 
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automaticamente seus valores pelo programa MAESTRO, ajustando os valores 

do experimento à função de calibração pelo método dos mínimos quadrados. 

Outra forma de obtenção dos coeficientes é o operador  fornecer os 

valores. Caso contrário, o programa assume os valores dos coeficientes [45].  

 

 

3.2.2.  Técnica de deconvolução de espectros  

 

Conforme pode ser visto na Figura 12, alguns radíonuclideos apresentam em 

seus espectros, fotopicos sobrepostos e a separação desses componentes é uma tarefa 

difícil. A técnica de separação dessas áreas é conhecida como deconvolução de 

espectros. Essa tarefa só é possível com precisão por meio de códigos computacionais 

dedicados, que usam funções matemáticas apropriadas e conseguem executar a 

deconvolução dos espectros analisados. Esses programas podem variar o ajuste por meio 

de funções matemáticas apropriadas de acordo com as diversas formas de picos gerados, 

pelas diversas radiações. 

 

 

Figura 12.  Demonstração de deconvolução aplicada à energia de 53 keV do    
133

Ba. 
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3.2.3.  Calibração por comparação 

 

Inicialmente, para determinar a atividade das fontes de 
133

Ba, foram realizadas 

calibrações usando o método relativo por comparação no detector planar. Para a 

calibração por comparação, foi medida uma fonte padrão em geometria puntiforme, 

fornecida pelo LNHB, de aproximadamente 49 kBq.  

A calibração ocorreu, medindo o padrão de referência e as fontes a serem 

calibradas, posicionadas a uma distância do detector de aproximadamente de 20 cm, por 

um tempo suficiente para que se obtivesse uma quantidade de pulsos por energia 

suficiente para alcançar uma incerteza nas contagens inferior a 1%. Este tempo foi em 

torno de 24 h. Também foi necessário realizar uma medida de BG com tempo de 48 h, 

superior ao adotado para a amostra e o padrão.  

Após os espectros terem sido gerados e armazenados, os dados de contagens 

obtidos e relacionados às linhas de energia de interesse foram transferidos para planilhas 

específicas usadas na rotina do laboratório para calibração por comparação. Nessas 

planilhas são realizadas as correções de decaimento durante o tempo de contagem e 

correções de decaimento para a data de referência, além de calcular a atividade, 

conforme equação 49: 

 

𝐴(𝑎) = 𝐴(𝑝) ∗
𝑐𝑝𝑠(𝑎)

𝑐𝑝𝑠(𝑝)
. 𝐶 (49) 

 

Em que: A(a) é atividade da amostra; A(p) é atividade do padrão; e cps(a), cps(p) 

são, respectivamente, taxas de contagens da amostra e do padrão. C representa os fatores 

de correção. 

Para a calibração, as energias de maior probabilidade de emissão do 
133

Ba foram 

usadas, a saber: 276 keV, 302 keV, 356 keV e 383 keV. O resultado final da atividade é 

a média simples dos valores de atividade encontrados por energia para cada fonte.  

 

 

3.2.4.  Calibração por curva de eficiência 

 

Para obtenção da curva de eficiência mostrada na Figura 13, foram medidas 

fontes padrão na geometria puntiforme descritas na Tabela 2. Todas as fontes padrões 
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foram medidas a 20cm de distância do detector, foram contabilizados 40 pontos de 

energias. de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 2. Descrição das fontes padrão do LNMRI usadas na curva de eficiência 

Fonte Radionuclídeo Atividade 

(Bq) 

Incertezas        

(%, k=1) 

Data de Referência 

37S97 
137

Cs 44.881 0,49 07/04/1997 

38S00 
134

Cs 165.464 0,33 26/07/2000 

24S00 
152

Eu 22.406 0,97 01/07/1999 

06S00 
166m

Ho 15.735 0,40 23/02/2000 

 

 

O ajuste da curva bem como as interpolações das energias do 
133

Ba foram feitas 

usando o programa LabFit. Para a validação da curva de eficiência, foram calculadas as 

probabilidades de emissão de energia do 
133

Ba, usando a eficiência interpolada. 

 

 

Figura 13.  Curva de eficiência para calibração por eficiência e cálculo de 

probabilidade de emissão. 
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Tabela 3. Energias usadas na curva de eficiência.  

E 

(keV) 
P 

(%) 

Inc. 

(%) 

Rad. 
  

E 

 (keV) 
P 

(%) 

Inc. 

(%) 

Rad. 

121,78 28,41 0,46 
152

Eu   661,66 84,99 0,24 
137

Cs 

184,41 72,5 0,41 
166m

Ho   670,53 5,34 3,93 
166m

Ho 

215,78 3,009 6,65 
166m

Ho   691,25 1,32 5,30 
166m

Ho 

244,70 7,55 0,53 
152

Eu   711,70 54,9 1,64 
166m

Ho 

259,70 1,078 0,93 
166m

Ho   752,28 12,2 2,46 
166m

Ho 

280,46 29,54 0,85 
166m

Ho   778,83 3,01 2,66 
166m

Ho 

300,74 3,73 0,80 
166m

Ho   778,90 12,97 0,46 
152

Eu 

344,28 26,59 0,45 
152

Eu   795,85 85,47 0,11 
134

Cs 

365,77 2,46 1,63 
166m

Ho   801,93 8,694 0,23 
134

Cs 

410,96 11,35 1,50 
166m

Ho   810,30 57,3 1,19 
166m

Ho 

411,12 2,38 0,42 
152

Eu   830,6 9,72 1,85 
166m

Ho 

444,00 3,12 0,35 
152

Eu   867,38 4,2 0,55 
152

Eu 

451,54 2,915 0,48 
166m

Ho   950,90 2,693 0,97 
166m

Ho 

464,80 1,25 3,20 
166m

Ho   963,48 14,6 0,71 
152

Eu 

529,83 9,40 4,26 
166m

Ho   1085,83 10,1 0,01 
152

Eu 

563,23 8,342 1,80 
134

Cs   1089,70 1,7 0,59 
152

Eu 

569,32 15,37 0,14 
134

Cs   1112,08 13,5 0,44 
152

Eu 

571,00 5,43 3,68 
166m

Ho   1167,94 1,791 0,28 
134

Cs 

604,70 97,63 0,08 
134

Cs   1365,15 3,019 0,26 
134

Cs 

611,58 1,31 16,03 
166m

Ho   1408,03 20,8 0,53 
152

Eu 

 

 

3.2.5.  Padronização pelo método de coincidência pico-soma 

 

A padronização pelo método de coincidência pico-soma para o 
133

Ba foi 

realizada em duas etapas.  

Na primeira etapa utilizou-se o detector planar com o divisor de tensão. Cada 

uma das cinco fontes puntiformes de 
133

Ba foram medidas durante aproximadamente 24 

horas, centralizadas na posição sobre a superfície do detector, conforme a Figura 14, 

considerada geometria 2. Também foi adquirido espectro durante 72 horas do BG do 

sistema. Os 6 espectros gerados foram, em seguida, armazenados para posterior análise. 
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             Figura 14. Posicionamento da fonte no detector de germânio. 

 

 

Com o uso dos programas de deconvolução (COLEGRAM) e de análise de 

espectro Maestro, foi possível identificar as diversas áreas de fotopicos. Usando as 

contagens das áreas de fotopicos encontradas na equação 45, foi possível obter a 

atividade das fontes de 
133

Ba. 

 

 

3.2.6.  Determinação das probabilidades de emissão gama (Pdo 
133

Ba 

 

A probabilidade de emissão das energias gama de 276 keV, 302 keV, 356 keV e 

383 keV foi calculada como um teste de verificação para a atividade padronizada do 

133
Ba. Elas foram usadas por serem as mais intensas. A curva de eficiência foi a mesma 

usada para o cálculo da atividade pelo método relativo, de acordo com a Tabela 3. Por 

meio do código computacional para ajuste de curva LabFit e de uma planilha Excel 

foram obtidas as eficiências das energias correspondentes às energias descritas do 
133

Ba. 

As probabilidades de emissão gama foram calculadas utilizando a equação: 

 

𝑃𝛾 =
𝐶𝑝𝑠

(𝑁0𝜀𝛾)
 

(50) 

 

Em que: Cps é a taxa de contagem no fotopico; N0 é a atividade da fonte medida 

(Bq) na data de referência; e é a eficiência do fotopico para cada energia . 
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Os principais componentes de incerteza na determinação dos P se devem à 

atividade das fontes de 
133

Ba, às correções de decaimento, à determinação das áreas dos 

fotopicos e às eficiências interpoladas obtidas a partir da curva de eficiência. 

 

 

 3.3.  Correções aplicadas 

 

As correções do método de coincidência pico-soma são basicamente devidas ao 

decaimento, ao tempo morto, à radiação de fundo e ao efeito de empilhamento. A 

extrapolação para zero para se obter a taxa de contegens total em cada espectro 

apresentou incerteza da ordem de 0,05%. As correções de possíveis interferências foram 

consideradas conforme são detalhadas na sessão 3.3.5. 

 

 

3.3.1.  Correções de decaimento 

 

Apesar da meia-vida do 
133

Ba ser de 10,5 anos, considerada longa, faz-se 

necessário efetuar a correção de decaimento durante o tempo de contagens, bem como 

para a data de referência. As equações que representam essas correções são descritas 

abaixo [26]. 

 

𝑁0 =  𝑁 . 𝐹𝑑  . 𝐹𝑟 (51) 

 

𝐹𝑑 =  
𝜆𝑡𝑐

1 −  𝑒−𝜆𝑡𝑐
 

(52) 

𝐹𝑟 =  𝑒−𝜆𝑡 (53) 

Em que: 

N0 é a atividade da fonte na data de referência; 

N  é a atividade da fonte no instante inicial de contagem; 

λ    é a constante de  decaimento; 

Fd  é o fator de correção de decaimento durante o tempo de contagem (tc); 

Fr    é o fator de correção de decaimento para a data de referência; 
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3.3.2.  Correções de tempo morto 

 

As fontes de 
133

Ba são confeccionadas com baixa atividade para evitar ao 

máximo possíveis correções para o tempo morto. Além disso, o analisador multicanal 

tem uma ferramenta que já faz estas devidas correções automaticamente. 

 

 

3.3.3.  Correções de radiação de fundo 

 

As correções de radiação de fundo são efetuadas ao subtrair do espectro 

principal as contagens armazenadas de BG. Entretanto, as contagens referentes ao 

espectro de BG são muito pequenas em relação às contagens dos espectros gerados, ou 

seja, cerca de 0,01%. 

 

 

3.3.4.  Correções devido ao empilhamento 

 

As possíveis correções de empilhamento foram realizadas observando-se os 

espectros gerados pelas fontes nas energias acima de 471 keV. Essa energia representa a 

soma dos raios X kβ e da energia de 436 keV, proveniente da soma das energias de 356 

keV e de 80 keV. A energia de 471 keV representa a última energia das possíveis somas 

do
 133

Ba. Os pulsos de energias a partir de 480 keV podem ser analisados como 

proveniente de possíveis efeitos de empilhamento, uma vez que o decaimernto do 
133

Ba 

não tem energias acima de 436 keV. A faixa de energia de 480 keV a 712 keV 

representa os possíveis empilhamentos provenientes do decaimento do 
133

Ba. A relação 

entre as contagens total dessa faixa e a soma total da faixa de energia entre 0 e 471 keV 

corresponde  ao efeito de empilhamento. 

 

 

3.3.5.  Cálculo das interferências para 
133

Ba  

 

Neste trabalho foi utilizado o método de MMD, que faz uso das propriedades das 

matrizes. O resumo de todo o método se encontra no anexo A. Esse método possibilita 

encontrar todas as equações de possíveis coincidências soma para o decaimento do 
133

Ba 

[14, 28, 31]. Dessa forma, foi possível identificar as interferências nas energias usadas 
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para o cálculo da atividade pelo método de coincidência pico-soma, bem como as 

probabilidades de ocorrências dessas somas, que neste caso são consideradas como 

interferências. Toda a metodologia aqui adotada bem como o desenvolvimento das 

equações para o caso do 
133

Ba, encontram-se descritos no Anexo A. 

Na Figura 15 é apresentada uma matriz que representa o decaimento do 
133

Ba, 

ela usa como base os decaimentos da Figura 6. Os valores de probabilidade de transição 

por energia são retirados das referências de dados atômicos encontradas na literatura. 

Esses dados foram atualizados por valores contidos na tabela do LNHB [12]. Foram 

analisadas as probabilidades de ocorrer cada energia e as suas somas, por meio do 

método de MMD. O resultado das operações de matrizes, em forma de energias, é 

apresentado na Tabela 4.  

 
            Figura 15.  Matriz das probabilidades de transição para o 

133
Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

0,10269 0,89731 0 0 0 0 

0,31702 0,66567 0,01731 0 0 0 

0 0,7382 0,08781 0,17399 0 0 

0 0 0 0,1446 0,8541 0 
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Tabela 4.  Demonstrativo das energias e as coincidências soma para o 
133

Ba. 

Energia 

(keV) 
Fótons Energia 

(keV) 
Fótons 

 k 338 k

 k k

  k

  k k

 kk 356 







  k

 

81 81

84 53k 387 k

k

k

k

88 k

276 



303 



388 k

k

307 k

k

391 k

k

 k

k

312 k

k

334 k

k

   

 

3.3.6.  Correções de efeito Compton no método de coincidência pico-soma 

 

Todas as possíveis correções por efeito Compton são registradas na parcela T da 

equação 45, e representa a contagem total do espectro.  

 

 

3.4.  Incertezas aplicadas ao método de coincidência pico-soma 

 

3.4.1.  Incerteza tipo A 

  

A equação 45 fornece o valor final de atividade pelo método de coincidência 

pico-soma. Nela, o valor de T é extraído do espectro e constitui-se na contagem total 

(Ntotal = SUM(espectro)), subtraída da radiação de fundo [26]. Considerando que o tempo 
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vivo do espectro é diferente do tempo de contagens da radiação de fundo, bg. Então, a 

taxa de contagem do bg, T(bg), é soma total do espectro (SUM) dividida pelo tempo vivo 

da taxa de contagens do bg (Tv(bg)) é expressa por:  

 

𝑇(𝑏𝑔)  =
𝑆𝑈𝑀(𝑏𝑔)

𝑇𝑣(𝑏𝑔)
 (54) 

Como: 

                            Nliq = Ntotal – bg (55) 

e, 

Ntotal = SUM(espectro)                                             (56) 

Partindo da equação 45, temos: 
 

𝑢𝑁0

2 = (
𝜕𝑁0

𝜕𝑇
)

2

𝑢𝑇
2 + (

𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼
)

2

𝑢𝑁𝛼

2 + (
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛾
)

2

𝑢𝑁𝛾

2 + (
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼𝛼
)

2

𝑢𝑁𝛼𝛼

2

+ (
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼𝛾
)

2

𝑢𝑁𝛼𝛾

2  

(57) 

 

Calculando as derivadas parciais, que são os fatores de sensibilidade, tem-se: 

(
𝜕𝑁0

𝜕𝑇
) = 1 (58) 

(
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼
) =

𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
 (59) 

(
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛾
) =

𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
− 

2𝑁𝛾𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
2

 (60) 

(
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼𝛼
) = −

𝑁𝛾
2

𝑁𝛼𝛾
2

 (61) 

(
𝜕𝑁0

𝜕𝑁𝛼𝛾
) = 2

𝑁𝛾
2𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
3 −  

𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
2

 (62) 

 

Substituindo (58), (59), (60), (61) e (62) em (57), tem-se: 
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𝑢𝑁0

2 = 𝑢𝑇
2 + (

𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
)

2

𝑢𝑁𝛼

2 + (
𝑁𝛼

𝑁𝛼𝛾
−

2𝑁𝛾𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑢𝑁𝛾

2 + (−
𝑁𝛾

2

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑢𝑁𝛼𝛼

2

+ (2
𝑁𝛾

2𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
3 −

𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑢𝑁𝛼𝛾

2  

 

 

(63) 

 

As incertezas padrões pela distribuição de Poisson, tem-se: 

 

𝑢𝑇
2 = 𝑇 (64) 

𝑢𝑁𝛼

2 = 𝑁𝛼 (65) 

𝑢𝑁𝛾

2 = 𝑁𝛾 (66) 

𝑢𝑁𝛼𝛼

2 = 𝑁𝛼𝛼 (67) 

𝑢𝑁𝛼𝛾

2 = 𝑁𝛼𝛾 (68) 

 

Substituindo (64), (65), (66), (67) e (68) em (63), tem-se: 

 

𝑢𝑁0

2 = [𝑇 + (
𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
)

2

𝑁𝛼 + (
𝑁𝛼

𝑁𝛼𝛾
−

2𝑁𝛾𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑁𝛾 + (−
𝑁𝛾

2

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑁𝛼𝛼

+ (2
𝑁𝛾

2𝑁𝛼𝛼

𝑁𝛼𝛾
3 −

𝑁𝛼𝑁𝛾

𝑁𝛼𝛾
2

)

2

𝑁𝛼𝛾] 

 

 

(69) 

 

Então: 

𝑢𝑁0
= √𝑢𝑁0

2  
(70) 

 

 

3.4.2.  Estimativa da incerteza de possíveis correções de empilhamento  

 

A estimativa da incerteza de possíveis correções de empilhamento é dada pela 
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equação: 

 

𝑢(𝑒𝑚𝑝/𝑁0)  =  
(𝑢𝑒𝑚𝑝 × 𝑁𝑒𝑚𝑝)

𝑁𝑎𝑡é471
 (71) 

 

Em que a uemp representa a incerteza na área total da faixa considerada como 

empilhamento que compreende a faixa de 480 keV a 712 keV, Nemp, representa a 

contagem total da faixa de empilhamento, Naté471, representa as contagens totais das 

energias de 0 keV a 471 keV. 

 

 

3.4.3.  Incertezas relativas tipo B. 

 

3.4.4.  Incerteza na massa 

 

Na preparação de fontes puntiformes, cada massa depositada em forma de gotas, 

por meio do picnômetro, é muito pequena, cerca de 10 microgramas para cada gota de 

material radioativo. As incertezas estimadas foram obtidas utilizando a planilha de 

cálculo de massa do LNMRI. A avaliação de incerteza devido ao processo de pesagem 

na massa está coerente com o procedimento usado na referência 10. 

 

 

3.4.5. Incerteza no tempo vivo 

 

O termo tempo vivo se refere ao tempo que o detector está disponível para 

processar um novo pulso. A resolução indicada pelo fabricante, no caso Ortec
®
 é de 20 

milisegundos. Como o tempo de duração da contagem foi fixado em vinte quatro horas, 

a incerteza resultante é muito pequena, da ordem de 10
-5 

%.
 
 

 

 

3.4.6.  Incerteza associada ao decaimento radioativo  

 

A incerteza para o decaimento radioativo é estimada pela equação: 
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𝑢 𝑁/𝑁0
=  

𝑁

𝑁0
 . 𝑙𝑛2 . 𝛥𝑡 .

1

𝑡1/2
2   . 𝑢𝑡1/2 (72) 

 

 

3.4.7.  Estimativa da incerteza nas contagens de bg 

 

A equação da incerteza nas contagens de bg, segue a descrição a seguir. A taxa 

de contagem líquida (Nliq) no pico de interesse localizado no espectro obtido da amostra 

deve ser corrigida pela radiação de fundo. Nliq é expressa como [58]: 

 

𝑁𝑙𝑖𝑞 =  𝑁𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 −  𝑁𝑏𝑔 (73) 

 

Em que Cbruta é a taxa de contagem medida no pico de interesse no espectro da amostra 

[s
-1

] e Cbg é a taxa de contagem medida no pico de interesse no espectro do bg [s
-1

]. A 

componente de incerteza padrão relativa à correção de fundo é: 

 

𝑢𝑁𝑏𝑔/𝐴0
 =

𝑢𝑏𝑔

𝑁𝑙𝑖𝑞
 

 

(74) 

E, ubg é a incerteza padrão de Nbg [s
-1

]. 

A incerteza ubg é calculada pela equação abaixo: 

 

𝑢𝑏𝑔 =  𝑢𝑝𝑖𝑐𝑜𝑏𝑔 × 𝑁𝑝𝑖𝑐𝑜𝑏𝑔 (75) 

 

Em que, upicobg representa a incerteza relativa das contagens de bg, e Npicobg são as 

contagens do bg.   
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Inicialmente, serão mostrados os resultados obtidos pelos métodos relativos, por 

comparação e por curva de eficiência. Neste sentido, serão mostrados os processos de 

correção de interferências que serviram de base para a obtenção da padronização do 

133
Ba pelo método de coincidência pico-soma.  

Na sequência, serão apresentados os valores obtidos para a padronização do 

133
Ba pelo método pico-soma, sem e com a deconvolução de espectro. Serão mostrados 

os valores de atividade encontrados pelos dois sistemas de detectores descritos por 

energias soma. Uma avaliação da possibilidade de ocorrer correlação angular entre as 

energias de 80 keV e 356 keV foi realizada. Também serão descritas e comparadas as 

fontes de incertezas presentes no método de coincidência pico-soma para os dois 

sistemas de detectores. 

Os resultados obtidos de atividade serão comparados com os resultados obtidos 

com outros métodos, tais como anti-coincidência, CIEMAT/NIST e por câmara de 

ionização.  

Depois de constatada a validação do método pico-soma, serão discutidas as 

estimativas de incertezas associadas aos métodos citados acima.  

Finalmente, será apresentado o cálculo de probabilidade de emissão para o 
133

Ba, 

bem como a comparação com os valores encontrados na literatura [13].  

 

  

4.1. Calibrações relativas 

 

 4.1.1. Calibração por comparação das cinco primeiras fontes de 
133

Ba 

 

As cinco primeiras fontes de 
133

Ba, foram calibradas por comparação com uma 

fonte padrão puntiforme fornecidas pelo LNHB, os resultados calculados das atividades 

são apresentados na Tabela 5. Nessa etapa as incertezas apresentadas foram sobre-

estimadas.  
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Tabela 5. Resultado dos valores de atividade por comparação com padrão 

fornecido pelo LNHB. 

Fonte Atividade 

(Bq/g) 

U 

(%) (k=1) 

UA UB 

1 156.465 1,2 0,48 

2 156.794 0,92 0,48 

3 156.960 0,93 0,48 

4 157.366 1,2 0,48 

5 157.660 0,94 0,48 

 

 

4.1.2. Calibração por comparação das seis fontes de 
133

Ba 

 

As seis fontes, confeccionadas de uma nova solução, foram também calibradas 

por comparação e o resultado dessa calibração é apresentado na Tabela 6. Essa etapa 

teve o objetivo de calibrar em atividade e checar a presença de impurezas radioativas. 

Os resultados para a atividade foram homogêneos, para as seis fontes analisadas.    

 

Tabela 6.  Calibração por comparação das fontes de 
133

Ba. 

Fontes Atividade 

(Bq/g) 

U 

(%) (k=1) 

UA UB 

138S15 35.528 0,45 0,48 

139S15 35.547 0,38 0,48 

140S15 35.243 0,55 0,48 

141S15 35.227 0,50 0,48 

142S15 35.267 0,41 0,48 

143S15 35.445 0,43 0,48 

Média 35.376 0,55 0,48 

 

 

A incerteza do tipo A foi de 0,55% e a do tipo B 0,48%. Vale ressaltar que para 

diminuição dos valores de incertezas do tipo A, basta aumentar os tempos de contagens 

das fontes significando que o detector deva ficaria um tempo muito grande em uso.  
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Neste caso, um tempo de contagem maior não interessaria ao tipo de resultado esperado. 

 

 

4.1.3.  Calibração por curva de eficiência das seis fontes de  
133

Ba 

 

Os resultados obtidos pela calibração por curva de eficiência são mostrados na 

Tabela 7. O valor da atividade encontrada é a média simples, enquanto que a incerteza 

do tipo A foi considerada como a maior delas, para ser conservativo.  

 

Tabela 7. Calibração por Curva de Eficiência. 

Fontes Atividade 

(Bq/g) 

U 

(%) (k=1) 

UA UB 

138S15 35.387 0,45 0,70 

139S15 35.512 0,40 0,70 

140S15 35.342 0,38 0,70 

141S15 35.267 0,39 0,70 

142S15 35.439 0,37 0,70 

143S15 35.418 0,36 0,70 

Média 35.394 0,45 0,70 

 

 

De maneira geral, os métodos relativos, tanto por curva de eficiência, quanto por 

comparação, produziram resultados consistentes. Esses resultados de atividade serviram 

como um pré-conhecimento das atividades das fontes, e como um guia para a etapa de 

padronização pelo método pico-soma. 

 

 

4.2.  Cálculos das interferências para o método pico-soma. 

 

Na Tabela 8 aparecem as probabilidades de ocorrer o decaimento gama e as 

interferências das energias soma que podem decair em paralelo com as energias citadas. 

Na última coluna são apresentadas as probabilidades das energias relacionadas na 

coluna anterior, que representam as probabilidades de interferências nas energias 

analisadas.  
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Tabela 8.  Demonstrativo das probabilidades de interferências nas somas do 

133
Ba. 

Decaimento Energia 

(keV) 

Probabilidade 

Atualizada 

Interferências 

Energia   

Prob. De 

Interferência 

6                5 30 

35 

0,8541 

0,196142 

-  

5                4 53 0,173994 -  

3                2 80 0,897311 -  

 81 1 -  

 83  -  

 161 0,102689 -  

4                3 223 0,017311 -  

5                3 276 0,087809 (223, 53) 0,00301201 

4                2 303 0,66567 (223, 80) 0,015533351 

 307  (223, 53, 30) 0,002572558 

     311  (223,53,35) 0,000590781 

 333  (223, 80, 30) 0,013267035 

    338  (223,80,35) 0,00304674 

5                2 356 0,738197 (303, 53) (276, 80) 

(223, 53, 80) 

0,197317277 

 
386 

 
(302, 53, 30) 

(276, 80, 30) 

(223, 53, 80, 30) 

27681k

2335380k

0,2458347380 

 

 
391 

 
(303,53,35) 

( 276,80,35) 

(223,53,80,35) 

0,0387022049 

 

 

As probabilidades de interferências corrigiram as contagens dos fotopicos usados 

nas equações do método de coincidência pico-soma. As correções representaram os 

seguintes valores percentuais na atividade por energia. Para a soma de 276 keV mais 30 

keV a correção foi de 0,02%, para a de 303 keV mais 30 keV o valor de correção foi de 

0,09% e para a de 356 keV mais 30 keV foi de 0,58%. Observa-se o maior percentual de 

correção na energia de 356 keV, isso se deve ao fato de nessa energia ocorrer um 
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número grande de interferntes. 

 

 

4.3.  Padronização do 
133

Ba pelo método de coincidência pico-soma 

 

4.3.1.  Padronização do 
133

Ba por coincidência pico-soma sem deconvolução 

  

As cinco primeiras fontes de 
133

Ba foram padronizadas pelo método de 

coincidência pico-soma e usou-se nesta fase as energias médias de 30,8 keV do raios X, 

k, e 35 keV, kcom as coincidências somas das energias gama em 276, 302, 356 e 383 

keV. Isto dá um total de quatro resultados para cada fonte. No caso, como são cinco 

fontes, resultou um total de vinte valores de atividade. Os valores apresentados para 

cada fonte na Tabela 9 representam uma média por fonte. Devido ao fato de aplicar o 

método de coincidência pico-soma sem deconvolução, obtiveram-se valores de 

incertezas superestimados, quando comparados com resultados obtidos por 

deconvolução, como se pode ver mais adiante.  

 

Tabela 9. Resultado pelo método pico-soma sem deconvolução e sua incertezas. 

Atividade U (k = 1) (%) 

Fonte (Bq/g) 
  

  Parametros 
UA UB 

  (%) (%) 

  
 

  Tempo vivo 

 

<0,01 

1 156.130  
  Empilhamento 0,06 

 2 156.210 
 

  Massa 

 

0,20 

3 156.242 
 

  Bg 

 

0,01 

4 156.233 
 

  Extrapolação p/zero 

 

0,05 

5 156.250 
 

  Correção decaimento 

 

0,01 

  

 

  Contagens 0,46   

Média 156.213 
 

 
0,51 

 

 

Na Figura 16 é mostrado o espectro do detector de germânio, na faixa de 270 a 

450 keV, onde aparecem as energias gamas e as suas somas com os raios X provocados 

pelo efeito coincidência. Nesta Figura, alguns fotopicos são provenientes de possíveis 

picos escape. As somas simples dos gamas com raios X, provenientes do efeito 

coincidência ficam bem evidenciadas.  
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  Figura 16.  Espectro de energia de 270 a 450 keV, referente ao decaimento do Ba
133

 e      

suas somas com a fonte sobre o detector. 

 

 

A média dos valores de atividade encontradas nas cinco fontes de 
133

Ba pelo 

método de coincidência pico-soma foi comparada com os resultados obtidos pela 

calibração por comparação, para a mesma data de referência da solução mãe que 

originou as fontes de 
133

Ba analisadas. Todas as calibrações são referenciadas para a 

data de 25-03-2015 às 12 h. 

 A Tabela 10 mostra os resultados das médias das cinco fontes, nas calibrações 

por comparação com o padrão LNMRI e o uso do método pico-soma. Para expressar as 

incertezas do método de comparação, adotou-se aquela de maior valor dentre as cinco. 

 

Tabela 10.  Comparativo entre os métodos absolutos e relativos para o 
133

Ba.
 

Método Atividade 

(kBq/g) 

   U (k=1)  (%) 

UA UB Desvio 

Pico-soma 156.213 0,51 0,48 0,04 

Solução mãe 156.280 - 0,66 - 

Por comparação 157.049 

 

1,2 0,48 -0,48 

 

 

É importante salientar que as energias sofrem interferências no espectro 

provenientes de outras energias de níveis excitados que ocorrem em paralelo. As 

correções podem ser realizadas ou por estimativa das probabilidades de ocorrer tais 
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interferências ou por programas que permitam retirá-las, por meio de deconvolução. 

Nesta etapa, as devidas ocorrências foram tratadas com a manipulação das áreas 

aplicando as correções de probabilidade de ocorrer tais interferências, demonstrando 

que é possível a padronização do radionuclideo. As interferências encontradas podem 

ser consideradas de pouca probabilidade. Mesmo assim, são necessários os devidos 

ajustes nas áreas dos fotopicos das respectivas energias. 

Após a aplicação das devidas correções de interferências, ao comparar os 

resultados pelo método de coincidência pico-soma com o padrão LNMRI, verifica-se a 

consistência entre os valores de atividade.  

 

 

4.3.2.  Padronização do 
133

Ba por coincidência pico-soma com deconvolução 

 

      4.3.2.1.  Processo de deconvolução para energia de 53 keV 

 

Com o uso do código computacional COLEGRAM, foi possível analisar as 

energias de 53 keV em soma com os raios XEssa energia gama está situada em uma 

região de muita interferência, proveniente de fluorescência dos materiais que compõem 

a blindagem, além de outros interferentes, como raios X característicos, próprios dessa 

região. A probabilidade de emissão dessa energia é muito pequena, de modo que, sem a 

ajuda de um programa de deconvolução, torna-se uma tarefa árdua, além de se obter 

estimativa na energia de 53 keV com baixa estatística de contagens.   

As Figuras 17a, 17b, 17c e17d representam o espectro obtido para o 
133

Ba na 

posição 0 cm ( fonte junto ao detector de germânio tipo planar), com as energias 

variando de 20 a 460 keV. 

Nas figuras, pode-se observar as somas de energias gama com as energias de 

raios X, kα e kβ. Pode ser observado também o número elevado de fotopicos 

sobrepostos, indicando a  necessidade de se realizar a deconvolução dos mesmos para 

obtenção dos resultados. Assim, o processo de deconvolução permitiu uma 

contabilização mais realista das áreas dos fotopicos analisados.  
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Figura 17a.  Espectro do 

133
Ba na região de 20 a 120 keV. 

 

  

 
Figura 17b.  Espectro do 

133
Ba na região de 120 a 320 keV. 
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           Figura 17c. Espectro do 

133
Ba na região de 320 a 380 keV. 

 

 
          Figura 17d. Espectro do 

133
Ba na região de 380 a 480 keV. 
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4.3.3.  Resultados da padronização usando detector poço 

 

Pode-se observar nos resultados apresentados na Tabela 11 que os valores de 

atividade são corrigidos de acordo com as respectivas probabilidades de interferência 

encontradas na Tabela 8. A incerteza apresentada está relacionada com as contagens 

medidas para a fonte. Em seguida foi feita a média das atividades corrigidas e o desvio 

padrão obtido foi de 0,15%. Foi aqui adotado este valor conservativo por ser maior do 

que as incertezas individuais (0,09%).  

A estimativa de possíveis correções de empilhamento de pulsos obdeceu o 

descrito no capítulo 3. Observando os dados das tabelas 11 e 12 o resultado encontrado 

ficou abaixo de 0,06%. Assim, este valor não influenciou no resultado da incerteza final.  

 

Tabela 11.  Atividade padronizada pelo método de coincidência pico-soma com 

detector poço. 

 

Atividade 

(Bq/g) 

U (k=1) 

(%) 

Fontes Calculada Corrigida UA 

138S15 35.128 35.074 0,03 

139S15 35.329 35.274 0,01 

140S15 35.527 35.472 0,01 

141S15 35.484 35.429 0,01 

142S15 35.486 35.431 0,01 

143S15 35.402 35.347 0,01 

Média 35.393 35.338  0,03 

 

 

4.3.4.  Resultados de padronização usando detector planar 

 

Todas as seis fontes de 
133

Ba, também foram medidas em um sistema com um 

detector de germânio planar. Os resultados de atividade encontrados pelo método de 

coincidência pico-soma usando esse detector são apresentados na Tabela 12, e os 

valores foram corrigidos usando a mesma metodologia usada para o detector poço. 

Nessa tabela podem ser comparados os valores de incertezas do tipo A, apresentados por 

fontes individuais. Nota-se que os valores das incertezas seguem uma proporção que 

está relacionada ao valor das atividades individuais das fontes. Ao observar a incerteza 

da fonte 141S15 constata-se que a incerteza é bem menor que as demais, isso se deve ao 
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tempo elevado de contagem da fonte, de 72 horas, muito superior às demais, que foram 

de 24 horas. O que demonstra que na padronização pelo método de coincidência pico-

soma as incertezas do tipo A obedecem a distribuição de Poisson. Ou seja, quanto maior 

o tempo de contagem das fontes, menor será a incerteza do tipo A.  

 

Tabela 12.  Atividade padronizada pelo método de coincidência pico-soma com 

detector planar. 

 
Atividade 

(Bq/g) 

U (k=1) 

(%) 

Fontes Calculada Corrigida UA 

138S15 35.291 35.236 0,12 

139S15 35.322 35.267 0,09 

140S15 35.117 35.063 0,08 

141S15 35.251 35.197 0,05 

142S15 35.707 35.652 0,07 

143S15 35.426 35.371 0,06 

Média 35.352 35.297 0,12 

 

 

4.3.5. Principais fontes de incertezas no método pico-soma para detectores poço e 

planar 

 

Na Tabela 13, são apresentados os resultados discriminados das incertezas tipo 

A e tipo B, encontradas na padronização com o detector poço. Outras possíveis fontes 

de incertezas como posicionamento, bem como tempo morto, são desprezíveis, essas 

incertezas ficam muito abaixo de 0,01%. As incertezas das interferências relativas às 

energias que influenciam nas somas, não entram no cálculo das incertezas, pois as 

contagens foram retiradas das contagens das energias analisadas. As incertezas 

encontradas para o bg ficaram abaixo de 0,01%. A estimativa para a incerteza na massa 

ficou em torno de 0,05%, mas como uma medida conservativa, foi adotado neste 

trabalho o percentual de 0,10% seguindo a referência 10. As incertezas relativas ao 

empilhamento foram estimadas em cerca de 0,06%. 

Na tabela 14, é apresentado o quadro de incertezas para a padronização com o 

detector de germânio planar. 
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Tabela 13. Componentes de incerteza no método pico-soma com detector poço. 

                                       U (k=1)(%) 

Parametros UA UB 

Tempo vivo  < 0,01 

Empilhamento   < 0,06  

Massa    0,10 

Bg  < 0,01 

Extrapolação p/zero    0,05 

Correção decaimento  < 0,01 

Contagens 0,03  

   0,13 

 

 

Tabela 14.  Componentes de incerteza no método pico-soma com detector 

planar. 

                                        U (k=1)(%) 

Parametros UA UB 

Tempo vivo  < 0,01 

Empilhamento < 0,06  

Massa  0,10 

Bg  < 0,01 

Extrapolação p/zero  0,05 

Correção decaimento  < 0,01 

Contagens 0,12  

 0,18 

 

 

Como podem ser observadas, as incertezas do tipo A nos dois sistemas de 

detectores, planar e poço, são basicamente provenientes das contagens sob as áreas dos 

picos. Os valores diferentes entre os dois sistemas, devem-se ao tempo de amostragem. 

No caso do planar, o número de contagens é menor, uma vez que a geometria é 2π e no 

poço, a geometria é quase 4π. Como o tempo de contagem das amostras nos dois 

sistemas foi o mesmo, aproximadamente 24 horas, isto significa que a geometria quase 

4 proporcionou maior contagem. Esse fato pode ser entendido observando a Tabela 12, 
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onde a atividade da fonte 141S15 apresenta uma incerteza equivalente às encontradas na 

Tabela 11, para o detector poço. Nesse caso o tempo de amostragem dessa fonte no 

sistema com detector planar foi de aproximadamente 72 horas, causando essa menor 

incerteza entre as demais. Em resumo, a diferença entre os dois detectores reside apenas 

no tempo de contagem, o que torna o detector poço mais vantajoso na aplicação deste 

método. 

No caso da incerteza tipo B, o maior valor é atribuído à massa. As incertezas 

obtidas pela planilha de cálculo de massa do LNMRI foram da ordem de 0,10 %. Este 

procedimento para cálculo de incerteza na massa está coerente com o procedimento 

usado na referência 10. 

 

 

4.3.6.  Comparação da padronização de coincidência pico-soma por energias 

 

Para cada fonte analisada, foram calculados quatro valores de atividade por 

energia gama, mais as coincidências soma com os raios X característicos. A média dos 

resultados de atividade é apresentada na Tabela 15 para detector poço. Igualmente, a 

incerteza aqui considerada foi o valor máximo entre o desvio padrão da média e a 

máxima incerteza individual. No caso, o valor adotado foi de 0,03%. 

 

Tabela 15.  Atividades por respectivas somas encontradas no detector poço. 

 
Atividade 

(Bq/g) 

U (k=1) 

(%) 

Somas Calculada Corrigida UA 

53 + 30 35.280 35.280 0,03 

276 + 30 35.398 35.391 0,01 

302 + 30 35.352 35.345 0,01 

356 + 30 35.541 35.335 0,01 

Média 35.393 35.338  0,03 

 

 

Na Tabela 16 são apresentados os valores de atividades calculadas por energias 

para o detector planar.  

Observando as Tabelas 15 e 16, podemos dizer que, todas as quatro linhas de 

energias gama e suas somas possibilitam padronizar em atividade. Destas, a que mais se 
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destaca é a de 53 keV mais 30 keV, pois se beneficia da pouca influência causada pelo 

efeito Compton na região. Além disso, a energia de 53 keV se origina no nível mais alto 

do decaimento do 
133

Cs, não sofrendo interferências de outras somas. 

 

Tabela 16.  Atividade obtida pelas somas encontradas no detector planar. 

 
Atividade 

(Bq/g) 

U (k=1) 

(%) 

Somas Calculada Corrigida UA 

53 + 30 35.314 35.314 0,12 

276 + 30 35.250 35.243 0,09 

302 + 30 35.408 35.401 0,07 

356 + 30 35.438 35.232 0,06 

Média 35.352 35.297 0,12 

 

 

Ao observarem-se os resultados apresentados para a atividade, determinadas 

conforme as Tabelas 15 e 16, pode-se dizer que as somas das energias de 53 keV e 30 

keV não sofrem grandes influências por efeito Compton.  

O 
133

Ba é um radionuclídeo que conserva em si uma particularidade, visto que 

em seu decaimento existem cerca de quatro energias que podem ser analisadas 

separadamente pelo método pico-soma. Quando comparados os resultados da atividade 

encontrada na soma de 53 keV e 30 keV, com os resultados das demais somas, acima de 

276 keV, os valores da atividade, não sofrem variações significativas. O que se observa 

no método de coincidência pico-soma para o 
133

Ba, é que o efeito Compton não interfere 

no resultado, e isto pode ser explicado da seguinte forma. Todas as possíveis interações 

decorrente do decaimento do 
133

Ba ocorrem em um único detector, e os eventos de 

interação Compton e fotoelétrico são registrados no espectro. Na equação 45 do método 

de coincidência pico-soma, existe uma parcela designada de T, que representa a 

contagem total do espectro, nela são contabilizadas todas as interações ocorridas no 

detector, inclusive para os efeitos Compton e fotoelétrico.   

Uma observação que se pode fazer com relação ao método, é que quando foi 

proposto por Brickmam, a instrumentação da época era precária em relação à 

instrumentação disponível nos dias de hoje. Por exemplo, os espectrômetros possuíam 

cerca de 100 canais e as leituras para as áreas de fotopico eram observadas por regiões 
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em janelas especificas. Dessa forma, as informações extraídas eram imprecisas. Além 

disso, a resolução dos detectores eram mais elevadas, centenas de eV, quando 

comparadas com as atuais, o que provocava dificuldades na obtenção das contagens nas 

energias de interesse. Por consequência, os valores eram mais imprecisos. 

Atualmente, os detectores de germânio e o sistema eletrônico a ele acoplado 

possuem resoluções pequenas, da ordem de poucos eV. Isso proporciona uma melhor 

separação das energias. Os espectrômetros modernos possuem cerca de 16000 canais, 

propiciando uma maior observação do espectro gerado, e com a melhor resolução do 

detector, mais informações são possíveis de ser analisadas. 

 

 

4.3.7. Verificação de correlação angular nas somas 80 keV e 356 keV 

 

A soma para as duas linhas gama de 80 keV e 356 keV pode indicar a presença 

do fenômeno de correlação angular, o qual se possível deve ser identificado.  

Como se sabe, as somas entre raios X característicos e as radiações gama não 

apresentam correlação angular, devido à natureza dos eventos envolvidos nessas 

transformações. O fato de estar usando dois aparatos de detecção, detector planar e 

detector poço, foi vislumbrado a possibilidade de verificar, por meio de análise, a 

existência ou não de correlação angular nas energias citadas. Dessa forma, foi aplicado 

o método de coincidência pico-soma nessas linhas de energias e os resultados das 

atividades são apresentados na Tabela 17. 

Diante dos valores encontrados pelo método de coincidência pico-soma para as 

energias citadas nesse experimento, não foi possível avaliar o efeito de correlação 

angular. Isto se deve ao fato de que os valores encontrados são praticamente iguais.   

 

Tabela 17.  Comparação entre somas nas energias 356 keV e 80 keV.   

Detector Somas Atividade 

(kBq/g) 

U (k=1) 

(%) 

Desvio em 

relação à  

média  UA 

Poço 356 + 80 35.195 0,01 - 0,04 

Média  35.338 0,01   - 

Planar 356 + 80 35.386 0,12    0,49 

Média  35.297 0,12  
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4.4. Resultados de atividade obtidos pelos métodos absolutos e relativos do LNMRI 

e o método de coincidência pico-soma 

Como foi mencionado anteriormente, o 
133

Ba também foi padronizado pelo 

método primário anti-coincidência e cintilação líquida e pelo método relativo câmara de 

ionização, todos no âmbito do LNMRI. Na Tabela 18, são apresentados os valores da 

atividade encontrados por cada método. 

Os resultados da atividade são comparados com todos os métodos absolutos e 

relativos e são apresentados na Tabela 18. As incertezas totais são apresentadas para (k 

=1). Nota-se que os valores alcançados pelo método de coincidência pico-soma são 

compatíveis com os demais e as incertezas estimadas também o são com as 

apresentados pelos outros métodos.  

 

Tabela 18.  Resultado do valor de atividade encontrado por cada método. 

Métodos  

          

Atividade 

(kBq/g) 

U (k=1) 

(%) 

UA UB U 

Anti-coincidência 35.254 0,49 0,44 0,66 

Câmara de Ionização 35.454 0,21 0,20 0,29 

CIEMAT/NIST 34.959 0,20 0,44 0,48 

 

 

A eficácia do método fica atestada conforme visto na Tabela 19. 

Consequentemente, o mesmo está apto para participar da padronização do 
133

Ba. Uma 

observação se faz com relação à incerteza tipo A para o método pico-soma nos dois 

sistemas analisados, ou seja detector poço e detector planar, pois elas podem ser ainda 

mais reduzidas. Para isso basta aumentar o tempo de contagem das fontes. Na Figura 18 

é mostrado um gráfico onde são visualizadas as incertezas tipo A, para efeito de 

comparação. Como pode ser observado, o método de coincidência pico-soma mostrou-

se bastante preciso.  
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Tabela 19.  Comparação dos resultados obtidos com os métodos citados na 

Tabela 18 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

Métodos Atividade 

(kBq/g) 

U (k=1) 

(%) 

UA Desvio 

1 PICO-SOMA (PLANAR) 35.297 0,12 0,12 

2 PICO-SOMA (POÇO) 35.338 0,03 0,24 

3 CÂMARA DE IONIZAÇÃO 35.454 0,29 0,57 

4 CIEMAT/NIST 34.959 0,48 -0,84 

5 ANTI-COINCIDÊNCIA 35.254 0,66 0,00 

6 POR COMPARAÇÃO 35.376 0,73 0,35 

7 POR CURVA DE EFICIÊNCIA 35.394 0,83 0,40 

 

 

 

 
Figura 18.  Comparação dos resultados da atividade obtidos dos métodos de 1 a 7. 

 

 

4.5.  Comparações das incertezas do método pico-soma e as oriundas de 

comparações-chave promovidas pelo BIPM para métodos de coincidência 

 

A Figura 19 mostra uma comparação das incertezas por método de coincidência 

em diversas radiações, apresentadas por outros INMs e a encontrada no método de 

coincidência pico-soma neste trabalho. É necessário explicar que a incerteza tipo A 
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adotada foi à incerteza apresentada na Tabela 13, correspondente ao detector poço. Uma 

ressalva deve ser feita com relação à incerteza tipo B, proveniente da massa, a qual foi 

adotada nesta padronização pelo método pico-soma o valor de 0,10%. Essa mesma 

incerteza no sistema anti-coincidência do LNMRI é estimada na ordem de 0,05%. Esse 

valor se fosse adotado no método de coincidência pico-soma, a incerteza total para k = 

1, seria menor que 0,10%, o que seria uma das menores incertezas quando comparado 

com as demais. 

 

 

 

    Figura 19. Gráfico de comparação das incertezas encontradas pelos diversos INMs      

comparada com a deste trabalho. 

 

 

 A linha vermelha representa a marcação da incerteza representada pelo método 

de coincidência pico-soma. Observando-se os limites da marcação, pode-se identificar 

que dos 18 INMs, somente 3 apresentam incertezas nos mesmos níveis daquelas obtidas 

pelo método de coincidência pico-soma desenvolvido neste trabalho.  
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4.6. Resultado do cálculo de probabilidade de emissão gama para o 
133

Ba 

 

O resultado da atividade das fontes de 
133

Ba obtido pelo método de coincidência 

pico-soma foi usado para o cálculo das probabilidades de emissão gama para as energias 

de maior intensidade, a saber: 276 keV, 302 keV, 356 keV e 383 keV. Os valores 

calculados para as probabilidades de emissão do 
133

Ba, são apresentados na Tabela 20. 

Os valores determinados foram comparados com os valores de publicados na 

literatura (LNHB) [13], e visto na Tabela 21. Pode ser observado que os valores de 

probabilidade gama são consistentes, diferenciando-se nas incertezas associadas, o que 

demonstra mais uma vez a viabilidade da padronização da grandeza atividade pelo 

método de coincidência pico-soma. 

 

Tabela 20. Probabilidade de emissão (P calculada para o 
133

Ba. 

 

 

P U (k=1) 

(%) 

Energia 

(keV) 

 

UA UB 

276,40 0,07130 0,33 0,48 

302,85 0,18309 0,21 0,48 

356,02 0,62049 0,12 0,48 

383,85 0,08940 0,34 0,48 

 

 

Tabela 21. Comparação entre os resultados obtidos para P com os da literatura 

[13].  

 P U (k=1) 

(%) 

Energia 

(keV) 

Este 

trabalho 

LNHB 

 

UA UB 

276,40 7,13 (4) 7,13 (6) 0,33 0,48 

302,85 18,31 (10) 18,31 (11) 0,21 0,48 

356,02 62,05 (24) 62,05 (19) 0,12 0,48 

383,85 8,94 (5) 8,94 (6) 0,34 0,48 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

 

As equações deduzidas das probabilidades de raios X e gama associadas ao 

esquema de decaimento do 
133

Ba,  pelo método das matrizes, apresentam números 

expressivos de energias coincidentes, o que faz com que este radionuclídeo seja 

considerado complexo. O critério de matriz de probabilidade para cálculo de 

interferência, aqui adotado, proporcionou correção de até 0,58% no valor da atividade 

encontrada para a soma entre a energia gama de 356 keV e raios X de 30 keV, por 

exemplo, mostrando a necessidade de se levar em conta este mecanismo no processo de 

sua padronização. 

O código computacional de deconvolução aqui empregado mostrou-se eficaz no 

cálculo das taxas de contagens para as linhas de energias em regiões complexas - como 

a energia gama de 53 keV com os raios X, k e k o que permitiu padronizar em 

atividade as soluções de 
133

Ba. Além disso, para as demais energias analisadas, o código 

proporcionou melhor precisão no cálculo das áreas, com a subtração das contagens de 

picos sobrepostos.  

Não foi identificada, no experimento com os detectores planar e poço, possível 

ocorrência do efeito de correlação angular nas somas das energias gama de 80 keV e 

356 keV analisadas. 

A atividade obtida para a soma dos raios X e a energia de 53 keV, ou seja, 83 

keV e 88 keV, não sofreu influência devido ao efeito Compton, contrariando a 

publicação de Pommé [6].  

Para radionuclídeos que possuem esquema de decaimento complexo, a equação 

geral de Brickmam deve ser considerada, observando-se o processo de conversão 

interna o qual pode concorrer com algumas energias gama. Neste caso, equações devem 

ser deduzidas para cada caso no processo de decaimento. Portanto, de acordo com a 

metodologia desenvolvida, qualquer combinação de soma entre os raios X e as energias 

gama pode ser usada para a padronização de fontes de 
133

Ba.  

 Os valores de atividade aqui obtidos pelo método pico-soma, independentemente 

do detector utilizado, mostraram-se compatíveis com aqueles obtidos por métodos 

consagrados, como anti-coincidência. Os desvios observados tomando como referência 



74 
 

anti-coincidência, são: pico-soma (0,12%), camara de ionização (0,57%) e 

CIEMAT/NIST (- 0,84%), para k =1. 

 As incertezas estimadas para o método de coincidência pico-soma, para solução 

de 
133

Ba, quando comparadas com aquelas obtidas em laboratórios internacionais que 

usam outros métodos absolutos, mostraram-se bastante consistentes, cerca de 0,22%, 

para k = 1.  

A metodologia desenvolvida permitiu a padronização do 
133

Ba, de forma rápida e 

fácil, com incertezas menores que 0,30%.  

Com o uso do método da curva de eficiência e o resultado da padronização do 
133

Ba, 

foi possível obter no laboratório pelo método pico-soma valores para as probabilidades 

de emissão gama compatíveis com aqueles publicados na literatura.  

Como sugestão para que o método seja consolidado, torna-se necessário participar 

de uma comparação-chave para o 
133

Ba, promovida no âmbito do SIR/BIPM. 

A metodologia desenvolvida vai permitir a realização de trabalhos de padronização 

de outros radionuclideos com decaimento complexo, como, por exemplo, o 
152

Eu. 
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APÊNDICE A  
  

 

1. Coincidência soma dos raios X e gama para o 
133

Ba 

 

O texto apresentado aqui se refere ao resumo do artigo do Novikovic [31]. 

A matriz de probabilidade de transição do 
133

Ba tem 6 linhas e 6 colunas e as 

probabilidades de transição do estado fundamental normalizadas são resumidas na 

Tabela 1. Esse valores normalizados são usados na matriz quadrada 6 x 6 apresentada na 

Figura 1. 

 
Tabela 1.  Probabilidade de transições gama mais as probabilidades de conversões 

internas 

Transição Energia 

(keV) 

Prob. 

CI +  

Prob. 

normalizada 

Prob.  

EC 

65 (30,8 k;  35,3 k)   0,8541 

64 (30,8 k;  35,3 k)   0,1446 

5 4 53,16 0,150 0,17399  

32 79,61 0,0734 0,89731  

21 81,00 0,901 1  

31 160,61 0,0084 0,10269  

43 223,24 0,00498 0,01731  

53 276,4 0,0757 0,08781  

42 302,85 0,1915 0,66567  

52 356,01 0,6364 0,7382  

41 383,85 0,0912 0,31702  

 

 

Na Figura 1 é apresentada a matriz quadrada 6 X 6, cujos elementos representam 

as energias de decaimento do 
133

Cs. A transição 65 representa o elemento Y65, com 

0,8541 de probabilidade por captura eletrônica do 
133

Ba para o primeiro estado excitado 

do 
133

Cs, para a energia de 437 keV. A transição 64 dá origem ao elemento Y64 de 

0,1446 de probabilidade por captura eletrônica para o estado excitado do 
133

Cs, para a 

energia de 384 keV. No processo de captura eletrônica e de conversão interna aparecem 

os fótons de energias 31 e 35 keV que representam os raios X característicos k e k, 

respectivamente.  
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Figura 1. Matriz representando as posições das energias referentes ao 

decaimento do 
133

Ba. 

 
Figura 2.  Matriz das probabilidades de transição para o 

133
Ba 

 

 

Por meio dos cinco níveis de energias do decaimento do 
133

Cs é possível 

construir os caminhos prováveis do decaimento. Por exemplo, podemos descrever um 

dos caminhos do decaimento, Y65-Y54-Y43-Y32-Y21, que terá uma probabilidade de 

ocorrer de 0,002308. Para isso basta multiplicar os valores de probabilidades que 

aparecem na matriz na Figura 2. Dessa forma podemos construir a Tabela 2, que 

representam a sequência de caminhos de decaimento, as probabilidades de ocorrerem os 

diversos caminhos e o número de possibilidades. 

 

 

1.1.   Caminhos de decaimento 

 

O caminho de decaimento é definido pelas transições em cascata do estado 

fundamental do 
133

Ba para o estado fundamental do
 133

Cs. Todos os possíveis caminhos 

de decaimento foram identificados pela matriz simbólica Y. O número de caminhos de 

decaimento do 
133

Ba é mostrado na Tabela 2. 

Para cada nível de decaimento, o núcleo de 
133

Cs precisa eliminar a energia 

excedente, e isso pode ser feito por meio da emissão de raios ou conversão 

internaComo exemplo, o número de caminhos ou combinações possíveis para a 

sequência Y65-Y54-Y41, são 48, e pode ser encontrado por meio da fórmula 3 x 4
k-1

, 

em que k representa o número de níveis da sequência. Cada uma das combinações 

encontrada terá uma determinada probabilidade de ocorrer, existindo também uma 
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quantidade de combinações equivalentes, ou seja, repetidas no que se refere à energia 

detectada pelo detector.     

 

Tabela 2.  Caminhos de decaimento, suas probabilidades e números possíveis 

Caminhos de 

decaimento 

Prob. Número de 

Possibilidades 

y64y43y31 0,00025704 48 

y65y54y43y31 0,00026415 192 

y64y43y32y21 0,00224599 192 

y65y54y43y32y21 0,00230819 768 

y65y53y31 0,00770160 48 

y64y41 0,04584109 12 

y65y54y41 0,04711071 48 

y65y53y32y21 0,06729692 192 

y64y42y21 0,09625588 48 

y65y54y42y21 0,09892180 192 

y65y52y21 0,63049662 48 

 Σ = 1 Σ = 1788 

 

 

1.2.  Interação com detector de germânio 

 

Em um detector de germânio, os fótons podem interagir ou não com o mesmo. A 

descrição a seguir pode ser entendida observando a Figura 3. Ela é feita com base no 

trabalho do Novkovic e Laslo. Quando um fóton proveniente do decaimento do 
133

Ba, 

seja k ou k penetra no interior de um detector de germânio, existe a probabilidade  de 

interagir no interior do detector. Nesse primeiro momento pode ocorrer a probabilidade 

de três eventos, ou seja, detectar um k ou um k ou não detectar nenhum fóton. No 

primeiro nível de decaimento do 
133

Cs, que corresponde ao nível 5 para o nível 4, 

devido ao tempo muito curto das emissões, pode ser detectado um k ou k ou 54 ou não 

detectar nenhum fóton. E assim sucessivamente, até alcançar o nível do 
133

Cs estável, 

em que se pode chamar de tempo de um decaimento. Os elementos são descritos na 

Tabela 2. 
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Tabela 3.  Representação dos elementos de ocorrências por decaimento  

Elemento Representação  

Y65 (pα65; pβ65; nf65); 

Y64 (pα64; pβ64; nf64); 

Y54 (pα54; pβ54; 54; nf54);    

Y53 (pα53; pβ53; 53; nf53); 

Y52 (pα52; pβ52;52; nf52); 

Y43 (pα43; pβ43; 43; nf43);   

Y42 (pα42; pβ42; 42; nf42); 

Y41 (pα41; pβ41; 41; nf41); 

Y32 (pα32; pβ32; 32; nf32); 

Y31 (pα31; pβ31; 31; nf31); 

Y21 (pα21; pβ21; 21; nf21); 

 

 

Uma análise para todos os 5 níveis de decaimento do 
133

Ba para 
133

Cs, em um 

tempo de decaimento, se torna em algo muito trabalhoso. Com o uso do método de 

MMD, e a aplicação das propriedades de matrizes, multiplicação e soma, é possível, por 

exemplo, obter as energias citadas na Tabela 4, que representa os valores encontrados 

para o caminho Y65-Y54-Y41.  

 

Figura 3. Representação de 48 combinações possíveis de detecção para o 

caminho Y65-Y54-Y41. 

Na Tabela 4 são demonstradas as sequências de caminhos encontrados para o 

decaimento do 
133

Ba, bem como a probabilidade de ocorrer e número de possibilidades 

de ocorrer.  
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1.3. Decompondo um caminho de decaimento 

 

Uma análise para todos os 5 níveis de decaimento do 
133

Ba para 
133

Cs, em um 

tempo de decaimento, se torna em algo muito trabalhoso. Com o uso do método de 

MMD, e a aplicação das propriedades de matrizes, multiplicação e soma, é possível por 

exemplo obter às energias citadas na Tabela 4, que representa os valores encontrados 

para o caminho Y65-Y54-Y41.  

 

Tabela 4. Demonstrativo das 48 energias encontradas na sequencia Y65-Y54-

Y41 

Probabilidade Energia 

(keV) 

Probabilidade Energia 

(keV) 

Probabilidade Energia 

(keV) 

p65 nf41 nf54     31 p54 p65 nf41     70 p65 p41 g54     119 

p54 nf41 nf65     31 p41 p65 nf54     70 p41 p65 54     119 

p41 nf54 nf65     31 p41 p54 nf65     70 p41 p65 54     124 

p65 nf41 nf54     35 p65 nf41 54     84 nf54 nf65 41     384 

p54 nf41 nf65     35 p41 nf65 54     84 p65 nf54 41     415 

p41 nf54 nf65     35 p65 nf41 54     88 p54 nf65 41     414 

nf41 nf65 54     53 p41 nf65 54     88 p65 nf54 41     419 

p54 p65 nf41     62 p41 p54 p65     92 p54 nf65 41     419 

p41 p65 nf54     62 p41 p65 p54     97 nf65 41 54     437 

p41 p54 nf65     62 p54 p65 p41     97 p54 p65 41     445 

p65 p54 nf41     66 p41 p54 p65     97 p65 p54 41     449 

p54 p65 nf41     66 p54 p41 p65     101 p54 p65 41     449 

p41 p65 nf54     66 p41 p54 p65     101 p54 p65 41     454 

p65 p41 nf54     66 p65 p41 p54     101 p65 41 54     467 

p54 p41 nf65     66 p41 p54 p65     106 p65 41 54     472 

p41 p54 nf65     66 p41 p65 54     115 nf41 nf54 nf65 0 

 

 

1.4.  Equação do cálculo dos caminhos do 
133

Ba 

 

A matriz quadrada 6 x 6 que representa os 5 níveis de decaimento do 
133

Ba 

demonstra que a transição do núcleo de 
133

Ba para o núcleo de 
133

Cs no estado 

fundamental pode ocorrer por 5 níveis, ou seja Y
5
. Para calcular todos os caminhos 

possíveis para o decaimento do 
133

Ba, basta efetuar o somatório de 𝑀 = ∑ 𝑌𝑘𝑘
𝑘=1 .  Em 
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que M é dado pela equação 1.  

 

𝑀 = ∑ 𝑌𝑘

5

𝑘=1

= 𝑌 + 𝑌2 + 𝑌3 + 𝑌4 + 𝑌5 1 

 

 

Para encontrar as energias referentes às combinações apresentadas na Tabela 4 é 

preciso somar as energias do decaimento do 
133

Ba apresentada na Tabela 5, como  por 

exemplo, (p41 p54 p65) = (30,8 + 30,8 + 30,8) keV = 92 ,4 keV. 

 

Tabela 5. Energias dos fótons oriundos do decaimento do 
133

Ba 

Decaimento 

 

Energia 
(keV) 

Decaimento 

 

Energia 
(keV) 

 30,8  302,8 

 35,3  383,8 

 53,2  79,6 

 276,4  160,6 

 356,0  81 

 223,2 nf 0 

 

 

Aplicando a metodologia e a equação 1, foram encontradas cerca de 168 

combinações de energias, conforme a Tabela 6, que é um número bem menor que o 

previsto de 1788. Esse fato se deve a inúmeras energias se repetirem, e baixa 

probabilidade de ocorrência. Algumas dessas 168 energias originam contagens 

insuficientes para serem consideradas como um pico de energia e as contagens dessas 

energias fazem parte das regiões contínua do espectro. Na Tabela 7 são apresentadas  47 

linhas de energias que vão aparecer em forma de fotopicos analisáveis. Essas energias 

simples e somas variam de 30,8 keV a 472,31 keV, que são energias provenientes dos 

fótons do decaimento e as suas possíveis coincidência soma.  
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           Tabela 6.  As 168 energias encontradas usando a metodologia de matriz 

probabilidade. 

E (keV) E (keV) E (keV) E (keV) E (keV) E (keV) E (keV) E (keV) 

0 31 35 53 62 66 71 80 
81 84 88 92 97 101 106 110 

112 115 115 116 119 123 124 128 
132 133 134 137 141 141 143 146 
146 147 150 150 152 154 155 159 
159 161 163 164 165 168 168 169 
172 172 173 176 177 177 178 181 
181 182 185 186 187 190 191 194 
194 196 196 199 200 203 203 204 
205 207 209 212 213 214 216 218 
221 222 222 223 225 227 227 230 
231 231 234 236 239 240 245 249 
253 254 258 259 262 267 275 276 
280 284 285 289 294 303 304 307 
312 316 320 325 329 334 335 338 
338 340 343 346 347 351 355 356 
357 360 364 364 366 369 369 370 
373 373 375 378 382 384 387 388 
391 393 395 397 400 401 404 406 
409 410 415 418 419 419 422 424 
427 428 437 445 450 454 468 472 

 

 

1.5. Resumo dos passos a seguir para determinação dos picos de energias e suas 

somas do 
133

Ba 

 

O procedimento teórico para encontrar as energias de pico consiste nas seguintes 

etapas que devem ser consideradas. 

a) Formar a matriz de probabilidade Y, usando dados do esquema de 

decaimento conhecidos; 

b) Formar a matriz simbólica Y, aplicando-a para a identificação de todos 

os caminhos de decaimento; 

c) Substituir o elemento de matriz Y pela linha de matriz, que contém 4 (ou 

3) elementos, probabilidades de detectar fótons Kα, Kβ e γ e não 

detecção; 

d) Formar a linha de matriz Zij que contém as energias correspondentes 

depositadas no detector; 
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e) Multiplicar diretamente as matrizes Y ao longo de todos os caminhos de 

decaimento; e 

f) Somar diretamente as matrizes Zij ao longo de todos os caminhos de 

decaimento. 

 

 

Tabela 7.  Representação das 47 energias que são detectáveis no espectro do 
133

Ba   
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Abstract. The National Laboratory for Metrology of Ionizing Radiation provides 

gamma sources of radionuclide and standardized in activity with reduced 

uncertainties. Relative methods require standards to determine the sample activity 

while the absolute methods, as sum-peak, not. The activity is obtained directly 

with good accuracy and low uncertainties. 
133

Ba is used in research laboratories and on calibration of detectors for analysis in 
different work areas. Classical absolute methods don`t calibrate 

133
Ba due to its 

complex decay scheme. The sum-peak method using gamma spectrometry with 
germanium detector standardizes 

133
Ba 

samples. Uncertainties lower than 1% to activity results were 
obtained. 

 

 
 
 
 

1.  Introduction 

 

 

The National Laboratory of Metrology of Ionizing Radiation (LNMRI) under the National 

Nuclear Energy Commission (CNEN) is the body designated by the National Institute 

of Metrology and Quality Technology (INMETRO) as National Metrology Laboratory for 

quantities associated with ionizing radiation. This laboratory participates in inter comparison 

in order to ensure the traceability of measurements in the worldwide network of metrology, 

coordinated by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and the Inter-American 

Metrology System (SIM). It offers various systems and  calibration methods for radioactive 

sources in various geometries which can be absolute or relative. 
The high-resolution gamma spectrometry by high purity germanium detector (HPGe) is 

applied to the analysis of emitting photons radionuclides [1]. 
 
This is a relative technique, by the use of standards for determining the activity of the 

samples is compared to a standard of the same nature or by efficiency curve which is 

generated by using various standard (
241

Am, 
152

Eu, 
166m

Ho). 

mailto:marcandida@yahoo.com.br
mailto:candida@cnen.gov.br
mailto:ronaldo@ird.gov.br
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The 
133

Ba has 10.5 years of half- life and decays by electron capture 100% into two main 
branches 

, E1 (86.2%) to the level of 437 keV and E2 (13.7%) to the level of 383.8 keV for 
133

Cs as 
seen in figure 1. It is a radionuclide which is in addition to the x – rays characteristics, 
amount 14 power lines 
gamma (γ) and x-ray, forming several coincidences in the search for stability [2]. These 
emitted 
 

 
 
 
 

Journal of Physics: Conference Series 733 (2016) 012095                            doi:10.1088/1742-
6596/733/1/012095 

 
 
 

energies in its excited state cover a range of great interest to analyze, this makes it a 
standard for laboratories. 

 

 
 
 

 
 

Figure 1.  
133

Ba scheme decay 

simplified 
 

 
 

The sum-peak method was developed by Brickman [3] and their collaborators presenting a 

calibration by means of two coincident radiation, X and γ rays. Over several years articles 

were published in which it is used HPGe [4,5] . This method allows a direct measurement and 

uses the same principle of coincidence counting by gamma spectrometry with a single 

detector. 
His equation is: 

 
[(A1 . A2) /  A12] + T  = N                                                        

(1) 
 

 
where: 
A1 and A2 represent the areas of photopeaks range of energies observed in 
coincidence. A12 represents the energies area of photopeaks observed in sum. 
T counts of full spectrum. 
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N is the absolute activity of the source. 

 
The objective of this work is the calibration of the 

133
Ba using the sum-peak method, 

showing speed and providing direct calibration values comparable to literature. 
 

 
 
 

2.  Methodology 
Five sources of 

133
Ba were made in point form geometry in thin film and the approximate 

activities were calculated according to the distance source - detector to avoid pile-up effect 
during measurement. 

It used a planar germanium detector coupled to a voltage divider that allows the spectrum 
energy range of 300 keV to 1200 keV , allowing full spectrum display of 

133
Ba . 

The distance of the sources in relation to the detector are 0 cm (top) and 10 cm. 
Uncertainties recommendations follow the ISOGUM [6]. 

 

 
 
 

3.  Results and discussion 
In activities determining were used the x-ray, kα= 30.8 keV and kβ= 35.5 keV of 

133
Ba 

decay, and 

their sum-peaks of gamma energies. 
The uncertainties are basically type A, namely counts. The relative combined standard 

uncertainty associated with any result obtained by gamma-ray spectrometry provides: type 
A - peak area; type B - 
mass, decay, half-life, source position. 

Figure 2 introduces gamma spectrum between 270 keV to 450 keV showing these 

energies and sum-peaks with x - rays. Peaks not identified come from background radiation 

(Bg). They are well evident the simple sum-peak of the γ with X- rays, suggesting the 

application of equation 1. 



86 
 

Journal of Physics: Conference Series 733 (2016) 012095                            doi:10.1088/1742-
6596/733/1/012095 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 2. Energy spectrum between 270 keV to 450 keV of 
133

Ba 

decay and their sum-peaks with the source on the top of 

detector 
 

 
 
 

Table 1 shows the results from different sources in the 10 cm position detector by 

comparative method with the BIPM standard. 

 

Table 1. Results of 
133

Ba activities by comparative method using BIPM standard 

(2015/03/25) 
 

 
 

Source 
Activity 

 

kBq/g 

 

Ua 

 

Ub 

Ut 
 

(K = 2) 

1 156.46 1.2 0.48 1.30 

 

2 
 

156.79 
 

0.92 
 

0.48 
 

1.04 

 

3 
 

156.96 
 

0.93 
 

0.48 
 

1.05 

 

4 
 

157.37 
 

1.2 
 

0.48 
 

1.30 

 

5 
 

157.66 
 

0.49 
 

0.48 
 

0.69 
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The table 2 shows the values obtained at the sum-peak method and the table 3 shows the 
decay in the source that generated the five samples, all calibrations are referenced to the 12:00 
h of 2015/03/25. 

 

 
 
 

Table 2. Results of 
133

Ba activities by sum-peak method (2015/03/25) 
 
 
 

source Activity 
 

kBq/g 

 

UA 

 

UB 

Ut 
 

(K=2) 

1 
 

156.13 
 

0.51 
 

0.48 
 

0.70 

2 

 

156.21 
 

0.51 
 

0.48 
 

0.70 

3 

 

156.24 
 

0.51 
 

0.48 
 

0.70 

4 

 

156.23 
 

0.51 
 

0.48 
 

0.70 

5 

 

156.25 
 

0.51 
 

0.48 
 

0.70 
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Table 3. Some calibration methods for 
133

Ba sources (2015/03/25) 
 

 
 

Method Activity 

kBq/g 

 
Ua 

 
Ub 

Ut 
 

(K=2) 

 
Sum-peak 

 
156.21 

 
0.51 

 
0.48 

 
0.70 

 

Decay 
 

156.28 
 

0.06 
 

0.66 
 

0.66 

 

Comparative 
 

157.05 
 

0.95 
 

0.48 
 

1.06 
 
 

 

They were only analyzed the sum-peaks of the characteristic x-ray and γ energies,    and 
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some of these suffer interference and require deconvolution in order to obtain consistent 

results. 
 

 
 

4.  Conclusion 
The values found among the methods presented here are compatible. The  

133
Ba 

analysis can be performed of the absolute sum-peak method with the advantage of being 
fast, simple and to present 
low uncertainty results. The continuing search must be performed to 

133
Ba calibrate  by this 

method 
due to peaks relating to the sums and , they should be better observed due to the possible 
generation of other peaks relating to the triple sums , changing the final result. 
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Abstract: An approach for half-life determination using gamma 

spectrometry with Ge detector is presented. This measurement 

reduces the contribution of the  type  B  component  on  the  total  

uncertainty.  The  independence  of  the method with respect to the 

instrumental interferences or radiochemical impurities was evidenced. 

The method shows no limitations for the measurements of samples 

containing a genetically related impurity of concentrations below 

than 3% with the same energy or very close to the one of the 

radionuclide to be measured, e.g.,
99

Mo in a
99m

Tc sample. The 

results of half-lives are in good agreement with the literature and the 

associated uncertainties lower than 0.1%. 
 

 
 
 

1. Introduction 

 
In the nuclear medicine, the accurate determination of the half-life of radionuclides is 

important, therefore it contributes for damages reduction caused to the patient during 

the diagnosis or treatment, due to an unnecessary exposition, causing loss of time, some 

discomfort and damages to the health. The accurate knowledge of the half-life will 

advantage the application of futures radiopharmaceuticals, which will be able to replace 

or become an alternative for those used nowadays, as much in the area of 

radiodiagnostic as in the radiotherapy, aiming at better results in the exams and a 

smaller cost of production of the radiopharmaceuticals. 
 

To determine the activity of a radionuclide, independently of the application or purpose, 
it is necessary to know its half-life and associated uncertainty. 
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In the recent years, there was an increasing interest in the accurate determination of 

half-life of gamma emission radionuclides through the spectrometric technique with 

germanium detector. A Ge detector has a high capability to discriminate energy 

lines, becoming less dependent of factors as background and instrumental 

fluctuations. This method has also the advantage to identify qualitatively and 

quantitatively radiochemical impurities of gamma radiation usually present in the 

samples to be analyzed. 
 
 

Methodology 
 

Radionuclide to be measured is 
99m

Tc, it is characterized by gamma emission and has 

about 6 h of half-life. A procedure for preparation of the liquid sources was adopted. It 

was used one ampoule source with radioactive solution. One of the spectrum is shown 

in figure 1. 

In half-life determination for 
99m

Tc the most intense gamma energies was used: 140.5 

keV (89.1%) 

 

 

2. 

. 
 

 
 
 

 
 

Figure 1: The 
99m

Tc source spectrum 
 

 
 

3. Results 
 

For the set of spectra a graphic ln C versus real time of counting was obtained 

(C=counting rate). This real time was corrected for the start of counts (figures 2). After 

computing this data, the half-life value of the radionuclide was determined.
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Figure 2: Exponencial fit of 
99m

Tc decay 
 

 
 

After 138 counting set fot the activity decay, it was obtained 6.0088 (5) h of half-life to 
99m

Tc. The A and B component uncertainties are considered. However, the half-life 

expected from LNHB is 6.0067 (10) h. Here, it can be evidenced that the determined 

value of half-life is in good agreement with that published values in the literature. 

 

 

 

4. Conclusions 

 
 

The results obtained show that this method using the gamma spectrometry allows one to 

determine with accuracy radionuclides half-lives. 
 

With  the  counting  conditions  established  here  for  the  related  method  made  it  

possible  a reduction in the total value of the uncertainty in the determination of the 

half-life, while the influence of the B-type component was practically neglected. 
 

It was demonstrated also that when the impurity possess energy line equal or very close 

to that one  radionuclide  to  be  analyzed,  the  method  depends  on  the  previous  

knowledge  of  the impurity. 
 

 
5. References 

 

[1]  Morel J., Etcheverry M. and Blanchis P., 1992  Bulletin BNM 88 19. [2]     Woods M. J. 

and Lucas S. E. M., 1992  Nucl. Instr. Meth. A 312 346. 

  [3]  Bowles N. E., Woods S. A., Woods D. H., Jerome S. M., Woods M. J., De Lavison P., 

Lineham S., Keightley J. and Poupaki I., 1998 Appl. Radiat. Isot., 49 9-11 1345. 

 

[4]  Lagoutine F., Coursol N. and Legrand J., 1984 Table de Radionucléides. 

CEA- BNMGif-Sur-Yvette, France. 



 

92 
 

 

[5]  Nucleíde Gamma  and Alpha Library,LNHB,     http://laraweb.free.fr/ 2013 

 

[6]       Da Silva, C. J., Iwahara, A., Moreira, D. S., Delgado, J. U. and Gomes, R. S., 2012 

       Appl. Radiat.  Isot. 70(9) 1924. 



 

93 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
[1] VIM, “Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos Fundamentais e Gerais e 

Termos Associados”, 2012, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO), 1.ed. brasileira. Rio de Janeiro.  

 

 

[2] ANVISA - Resolução - Rdc Nº 64, De 18 De Dezembro de 2009 – Dispõe sobre o 

Registro de Radiofármacos. 

 

 

[3] ANVISA - Resolução Rdc Nº 17, De 16 De Abril de 2010 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 

 

[4] ANVISA - Resolução - Rdc Nº 63, De 18 De Dezembro de 2009 – Dispõe sobre as 

Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos. 

 

 

[5] TAUHATA, L., SALATI, I. [et al.]. Metrologia de Radionuclídeos. Rio de Janeiro: 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, 1994. 

 

 

[6] POMM´E, S., 2009, “Methods For Primary Standardization of Activity”, Iop Publi 

Shing Metrologia, Metrologia 44, S17 – S26 

 

 

[7]  DA SILVA, M. A. L.; POLEDNA, R.; IWAHARA, A.; DA SILVA, C. J.; 

DELGADO, J. U.; LOPES, R. T., 2006, “Standardization and decay data determinations 

of 
125

I, 
54

Mn and 
203

Hg”, Applied Radiation and Isotopes, v. 64, pp. 1440-1445. 

 

 

[8] ALMEIDA, M.  C.  M.;  IWAHARA,  A.;  POLEDNA,  R.;  DA  SILVA, C. J.; 

DELGADO, J. U., 2007, “Absolute disintegration rate and 320 keV γ-ray emission 

probability of 51Cr”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 580, pp. 

165-168. 

 

 

[9]  DA SILVA, R. L.; DELGADO, J. U.; POLEDNA, R.;ALVES, R. N.; ALMEIDA, 

M.C.M., 2015, “Metrological Measurement of 
99m

Tc Half-life Radionuclide by 

Germanium Detector”, Journal of Physics: Conference Series, V. 588, conference 1 

 

 

[10] OLIVEIRA, E. M., 2012, Padronização Absoluta de Radionuclídeos Emissores de 

Pósitrons por Espectrometria Gama com o Método Pico-soma. Tese de D.Sc., 

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

 

[11] BRINKMAN, G. A., ATEN, A. H. W., VEENBOER, Jr. And J., 1963, “Absolute 



 

94 
 

Standardization with a NaI(Tl) Crystal-I - Calibration by Means of a Single Nuclide”, 

International Journal of Applied Radiation and Isotopes, vol. 14, pp. 153-157. 

 

 

[12]  LNHB/CEA – Table de Radionucléides, 2004, disponível em: WWW.nucleide.org 

/DDEP_WG/I-123_tables.Acesso em 10/02/2017 

 

 

[13] “Measurement Methods Matrix For Radionuclide Activities, To Support CMCs”, 

2012, CCRI/BIPM, França 

 

 

[14] NOVKOVIC, D.; KANDIC, A., DURASEVIC, M.; VUKANAC, I.; MILOSEVIC, 

Z.; NADDERD, L., 2007, “Coincidence summing of X- and g-rays in g-ray 

spectrometry”,  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 578, pp. 207-

217 

 

 

[15]  ALMEIDA, E.;  TAUHATA, L. “Física Nuclear”, Editora Guanabara Dois, Rio de 

Janeiro, BR, 1981. 

 

 

[16] GILMORE, G.R. Practical Gamma-ray Spectrometry - Handbooks, manuals, 

Nuclear Training Services Ltd., Warrington, UK, 2008. 

 

 

[17] DA SILVA, R. L.; DELGADO, J. U.; POLEDNA, R.;ALVES, R. N.; ALMEIDA, 

M.C.M., 2015, “Metrological Measurement of 
99m

Tc Half-life Radionuclide by 

Germanium Detector”, Journal of Physics: Conference Series, V. 588, conference 1 

 

 

[18]  RATEL, G., NICHOTTE, C., SAHAGIA, M., YUNOKI, A., 2007, “Update of the 

BIPM comparison BIPM.RI(II)-K1.Ba-133 of activity measurements of the 

radionuclide 
133

Ba to include the results of the IFIN-HH (Romania) and the NMIJ 

(Japan)”, Publishind Bureau International des Poids et Mesures. 

 

 

[19]  ABNT/INMETRO, 1998. “Guia para Expressão da Incerteza de Medição”, 2ª ed. 

Brasileira, ABNT, INMETRO, SBM, Rio de Janeiro. 

 

 

[20]  HUTCHINSON, J. M. R.; MANN, W. B.; MULLEN, P. A., 1973, “Sum-peak 

Counting With Two Crystals”, Nuclear Instruments and Methods, v. 112, pp. 187-196. 

 

 

[21] BRINKMAN, G. A.; LINDNER, L.; VEENBOER, J.  TH., 1977, “Sum-peak 

Calibration of 123I”, International Journal of Applied Radiation and Isotopes, vol. 28, 

pp. 271-275. 

 

 

[22] SEMKOV, T. M.; MEHMOOD, G.; PAREKH, P. P.; VIRGIL, M.; 1990, Nuclear 

Instruments & Methods, A 290, 437 



 

95 
 

 

 

[23] KORUN; MARTINCIC, R., 1992, “Methods for primary standardization of activi- 

ty”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 325, pp. 478-484 

 

 

[24] DIAS, M. S., KOSKINAS, M. F., 1995, “Accidental Summing Corrections in 125I 

Activity Determination by the Sum-peak Method”, Applied Radiation and Isotopes, v. 

46, pp. 945-948. 

 

 

[25] WANG, Z.; ZHANG X.; CHANG, Y.; LIU, D., 2001, “The determination of 
125

I 

activity using sum-peak method with a well-type GeHP-detector-based spectrometer”, 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 459, pp. 475-481. 

 

 

[26] KIM, I. J.; PARK, C. S.; CHOI, H. D., 2003, “Absolute calibration of 60Co by 

using sum-peak method and an GeHP detector”, Applied Radiation and Isotopes, v. 58, 

pp. 227- 233. 

 

 

[27] CAPOGNI, M.; CECCATELLI, A.; DE FELICE, P.; FAZIO, A., 2006, “Random-

summing correction and pile-up rejection in the sum-peak method”, Applied Radiation 

and Isotopes, v. 64, pp. 1229-1233. 

 

 

[28] NOVKOVIC, D.; DURASEVIC, M.; KANDIC, A., VUKANAC, I.; MILOSEVIC, 

Z.; NADDERD, L., 2007, “Coincidence summing of X-and gamma rays of 
133

Ba ”,  

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 582, pp. 592-602 

 

 

[29] ALMEIDA, M.  C.  M.;  IWAHARA,  A.;  POLEDNA,  R.;  DA  SILVA, C. J.; 

DELGADO, J. U., 2007, “Absolute disintegration rate and 320 keV γ-ray emission 

probability of 51Cr”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 580, pp. 

165-168. 

 

 

[30] VIDMAR, T.; KOSSERT, K.; NAHLE, O. J.; OTT, O. J., 2009, “Application of 

the sum-peak method to activity standardizations of extended 
60

Co sources”, Applied 

Ra-diation and Isotopes, A 67, pp. 160-163 

 

 

[31] NOVKOVIC, D.; KANDIC, A., DURASEVIC,M.; VUKANAC, I.; MILOSEVIC, 

Z.; NADDERD, L., 2009, “The direct measurement of 
133

Ba activity by the sum-peak 

method”,  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 608, pp. 116-120 

 

 

[32] LASLO, J. N.; DRAGANA, J. J.; MILOS, D. D., 2012, “A new matrix method for                          

calculating coincidence summing effects for gamma spectroscopy”,  Nuclear 

Instruments & Methods in Physics Research, A 662, pp. 21-25 

 



 

96 
 

 

[33] LASLO, J. N.; MILOS, D. D.; DRAGOMIR, M. D.;MIODRAG, J. M.; 

DRAGANA, J. J.; SRBOLJUB, J. S.; SLOBODAN, L. P., 2013, “A possible 

improvement of the determination of 
133

Ba activity and detection efficiency by the sum-

peak method, by inclusion of the previously neglected transitions ”,  Nuclear 

Instruments & Methods in Physics Research, A 698, pp. 60-65 

 

 

[34] CAMPION, P. J., 1964. “The Standardization of Radioisotopes by the Beta-Gama 

Coincidence and Method using Efficiency Detetors”,Int. J. Appl. Radiation Isotopes, 4, 

232  

 

 

[35] BRYANT. J., 1962, “Anticoincidence Counting Method for Standardizing 

Radioactive Materials”, Appl. Radiat. Isot. 13, pp. 273-276. 

 

[36] POCHWALSKI, K.; RADOSZEWSKI, T., 1979. “Disintegration rate determina-

tion by liquid scintillation counting using triple to double coincidence ratio (TDCR) 

method”, IBJ Report of Institute of Nuclear Research, Warsaw, 1848/0PiDIIE/A 

 

 

[37] CRUZ, P. A. L., 2013. Padronização Absoluta De Radionuclídeos Pelo Método 

TDCR De Cintilação Líquida. Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

 

[38]  MALONDA, A. G., 1995. Modelos de Parâmetro Libre en Centelleo Liquido. 

Editorial CIEMAT, Madrid. 

 

 

[39]  BIRKS, J. B., 1951. Scintillations from Organics Cristals: Especific Fluorescence 

and Relative Response of Different Radiations, Proc. Phys. Soc. London Sect. A64, 

874. 

 

 

[40] KANISCH, G.; VIDMAR, T.; SIMA, O., 2009, “Testing the equivalence of several 

algorithms for calculation of the coincidence summing corrections”, Applied Radiation 

and Isotopes, 67 (10), pp. 1952-1056 

 

 

[41] LEE, M.; PARK, T. S.; WOO, J. K., 2008, “Coincidence summing effects in 

gamma-ray spectrometry using a Marinelli beaker”, Applied Radiation and Isotopes, 66 

(10), pp. 799-803 

 

[42] LÉPY,M. C., et al., 2010, “Intercomparison of methods for coincidence summing 

corrections in gamma-ray spectrometry”, Applied Radiation and Isotopes, 68 (7-8), pp. 

1407-1412 

 

 



 

97 
 

[43] LÉPY,M. C., et al., 2012, “Intercomparison of methods for coincidence summing 

corrections in gamma-ray spectrometry – part II (volume sources)”, Applied Radiation 

and Isotopes, 70 (9), pp. 2112-2118  

 

 

[44] LIAN, Q., ZHANG, J., BAI, T., SHI, Q., JIN, Y., LI, D., ZHANG, X., 2005, 

“Study of true coincidence summing in γ spectrum analysis of several artificial 

radionuclides in soil”, He Jishu/Nucl. Tech, 28 (6), pp. 413-418  

 

 

[45] MOREL, J., CHAUVENET, B., KADACHI, A., 1983, “Coincidence-summing 

corrections in gamma-ray spectrometry for normalized geometries”, Applied Radiation 

and Isotopes, 34 (8), pp. 1115-1122 

 

 

[46] NOVKOVIC´, D., VUKANAC, I., KANDIC´, A., DURASEVIC´, 

M.,MILOSEVIC´, Z., 2012, “Coincidence summing of X - and gamma rays of 
75

Se”, 

Applied Radiation and Isotopes, 70 (3), pp. 520-527 

 

 

[47] NOVKOVIC´, D., VUKANAC, I., KANDIC´, A., DURASEVIC´, 

M.,MILOSEVIC´, Z., 2012, “The direct measurement of 
57

Co activity by the sum-peak 

method”, Applied Radiation and Isotopes, 70 (9), pp. 2154-2156 

 

 

[48] QUINTANA, B., MONTES, C., 2014, “Summing-coincidence corrections with 

Geant4 in routine measurements by γ spectrometry of environmental samples”, Applied 

Radiation and Isotopes, 87 , pp. 390-393 

 

 

[49] RIZZO, S., TOMARCHIO, C., 2010, “Numerical expressions for the computation 

of coincidence-summing correction factors in γ-ray spectrometry with GeHP detectors”, 

Applied Radiation and Isotopes, 68 (4-5), pp. 555-560 

 

 

[50] SIMA, O., ARNOLD, D., 2012, “Precise measurement and calculation of 

coincidence summing corrections for point and linear sources”, Applied Radiation and 

Isotopes, 70, pp. 2107-2111 

 

 

[51] VARGAS, A., CAMP, A., SERRANO, I., DUCH, M. A., 2014, “Coincidence 

summing corrections for volume samples using the PENELOPE/penEasy Monte Carlo 

code”, Applied Radiation and Isotopes, 87, pp. 376-379 

 

 

[52] CARLES, A. G., MALONDA, A. G. Standardization of I-125 Sum-Peak 

Coincidence Counting - Informes Técnicos Ciemat, Espana, 2011 

 

 

[53] LÉPY, M. C.; PEARCE, A.; SIMA, O., 2015, “Uncertainties in gamma-ray 

spectrometry”, IOP, Publishind Bureau International des Poids et Mesures, Metrologia 

52, S123 – S145 



 

98 
 

[54] MAESTRO II, 2002. Código computacional Operator’s Manual. Maestro for 

Windows. Version 5.33. EG&G. ORTEC. 

 

 

[55] RUELLAN, H., LEPY, M.C., PLAGNARD, J., Présentation du Logiciel Colégram, 

Internal Repport, Référence de la note technique, NT/LPRI/95/016, LNHB 04/26 

(2004). 

 

 

[56] DELGADO, J. U., MOREL, J., ETCHEVERRY, M., 2002, “Measurements of 

photon emission probabilities from the decay of 
226

Ra and daughters”, Applied 

Radiation and Isotopes, 56 (1-2), pp. 137-143 

 

 

[57] SILVA, R. L., 2007 – Metrologia das Razões Isotópicas no Urânio e Plutônio por 

Espectrometria de Fótons. Dissertação de M.Sc., IME, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

 

[58] CECCATELLI, A.; DYBDAL, A.; FAJGELJ, A.; PITOIS, A., 2017, “Calculation 

spreadsheet for uncertainty estimation of measurement results in gamma-ray 

spectrometry and its validation for quality assurance purpose”, Applied Radiation and 

Isotopes, A 124, pp. 7-15 

 

 


