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Resumo 

 
A água é essencial à humanidade em suas diversas utilidades, sendode extrema relevância o desenvolvimento de 

estudos para avaliação da sua qualidade, principalmente quando destinada para consumo humano. O Ministério 

da saúde estabeleceu por meio da portaria 36 no ano de 1990 os padrões e normas de potabilidade das águas e 

dentre os parâmetros a serem monitorados encontra-se as concentrações de atividades presentes nos corpos 

hídricos. No Brasil, a Portaria MS n°. 2914/2011 sobre a qualidade de água para o consumo humano estabelece 

valores de referência de 0,5 Bq/ L em radioatividade alfa total e de 1,0 Bq/L para radioatividade bata total. A 

Técnica Analítica Nuclear de Contador Proporcional de Fluxo Gasoso (CPFG) é utilizada como procedimento 

convencional na detecção das emissões alfa e beta. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a 

capacidade analítica do CRCN para quantificação das concentrações alfa e beta total em amostras de água 

utilizando o CPFG.Para demonstrar a rastreabilidade dos resultados foram utilizadas às amostras do Programa 

Nacional de Intercomparação (PNI), promovido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) do qual o 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) participa desde 2011. Os resultadosreportados 

ao PNI demonstram a capacidade analítica do CRCN para a detecção da emissão das radioatividades alfa e beta 

em águas dentro dos padrões de potabilidade em água no quesito da detecção analítica da quantificação em 

radioatividade pela técnica do Contador de Fluxo Proporcional. 

 

1. Introdução 

A água é essencial para a humanidade devido às diversas utilidades, sendo assim necessária 

uma avaliação de sua qualidade para consumo humano, no Brasil os parâmetros de controle 

são definidos pela Portaria MS n°. 2914/2011[1], que estabelece os níveis de triagem dos 

valores máximos da concentração de 0,5 Bq/L para atividade alfa total e de 1,0 Bq/L para 

atividade beta total. Caso os níveis sejam excedidos, deve ser realizada a análise especifica 

para o radionuclídeo presente. Segundo a portaria, os resultados devem ser comparados com 

os níveis de referência de 1 Bq/L para 
226

Ra(emissor alfa) e 0,1Bq/L(emissor beta). 

Os radionuclídeos mais prováveis de serem encontrados em águas para consumo 

humano são o Rádio e Urânio. O Urânio natural encontra-se com atividade de1Bq/L para 
234

U e 10 Bq/L para seu isótopo 
238

U.  Do ponto de vista de risco à saúde, os efeitos mais 

significantes estão associados à toxidade química do urânio para os rins, por isso a 

concentração deste elemento na água não pode ultrapassar0,03 mg/L. 

A determinação da atividade Beta Total inclui à contribuição de 
40

K, um radioisótopo 

do potássio de ocorrência natural. Se o nível de triagem de beta total for superado, a 

contribuição do 
40

K deve ser subtraída. O potássio está distribuído amplamente no ambiente, 

incluindo nas fontes de águas naturais, e pode ocorrer na água tratada devido ao uso do 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

Permanganato de Potássio como oxidante no tratamento da água. As concentrações do 

Potássio normalmente encontradas na água para consumo humano são baixas e não 

representa risco a saúde. 

Para análise das emissões das partículas alfa e beta total em águas naturais e para 

consumo humano, a abordagem mais comum é a evaporação de um volume conhecido da 

amostra e medir a atividade dos resíduos.  A técnica do Contador Proporcionalde Fluxo 

Gasoso (CPFG) tem sido apresentada como principal técnica analítica de detecção de 

emissões de atividades Alfa e Beta. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a capacidade 

analítica do CRCN-NE para a quantificação das atividades alfa e beta total em água, 

utilizando a técnica do CPFG. 

2. Matérias e Métodos 

O estudo foi realizado a partir das amostras fornecidas pelo Programa Nacional de 

Intercomparação - PNI, promovido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear. As amostras recebidas foram diluídas para um 

volume final de 1000 mL e submetidas ao procedimento radioquímico para a quantificação 

das atividades Alfa Totais e Beta Totais. 

2.1.Tratamento Químico 

1. Transferir 1L da amostra para um béquer de 2 litros 
2. Adicionar 10 mL de Ácido Nítrico 65% 

3. Adicionar o béquer na Chapa Aquecedoraà 100°c 

4. Retirara amostra da chapa aquecedora quando a amostra possuir mais de 80% de 

água evaporada 

5. Transferir o restante aos poucos para as plaquetas de contagem de aço inoxidável 

6. Aquecer novamente até a evaporação total da água 

7. Após o procedimento radioquímico, foram realizadas as medições no Detector 

Proporcional de Fluxo Gasoso, modelo Series 5 XLB da Canberra.  

2.2.Método Analítico 

O contador proporcional de fluxo gasoso é um detector de gasoso de radiação 

composto por uma câmara contendo um gás inerte, que é o meio ativo com o qual a 

radiação interage, e um sistema coletando as cargas geradas. Utilizando um gás de 

mistura com 10% de metano e 90% argônio, que é conhecida como mistura P10, é a mais 

utilizada, pois permite tanto determinações alfa como beta. Atendendo ao artigo 22 da 

Portaria n° MS 2914/2011 quanto á adoção de metodologias analíticas segundo normais 

nacionais ou internacionais mais recentes, buscou-se implementar a norma ISO 

11704:2010 de Julho de 2010. Este método utilizado na determinação das concentrações 

de atividades alfa e beta total por CPFG em água com sólidos dissolvidos. No 

procedimento à uma evaporação do liquido para concentrar as amostras na forma sólida, 

a partir da amostra evaporada é tomada a uma placa de aço inoxidável. 

 

2.3.Qualidade do procedimento analítico 

 

O cálculo do desvio normalizado (D) foi a medida de dispersão dos dados relativos a 

média utilizada pelo Programa Nacional de Intercomparação - PNI para verificação do 

desempenho dos participantes nas rodadas de intercomparação: 
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𝐷 =
𝑋 − 𝑈
𝑆𝑈

√𝑛

 

X = Média dos valores obtidos (n = 3) 

U = Média de referência da rodada 

Su = Desvio-padrão da média de referencia 

N = Número de repetições (n = 3) 

   

3. Resultados e Discussões 

Entre os anos de 2011 a 2015, foi reportado ao órgão gestor do programa o Instituto 

Radiológico Dosimetria - IRD para avaliação estatística e de desempenho analítico de 11 

análises. Os valores médios obtidos e os de referência nas análises das determinações das 

emissões alfa total apresentados a seguir na tabela 1: 

 

Rodadas Ano Valor obtido 

(Bq L
-1

) Alfa Total 

U DP 

Fevereiro 2011 0,723 0,095 

Maio 2011 1,267 0,057 

Novembro 2011 1,527 0,124 

Fevereiro 2012 0,303 0,04 

Maio 2012 0,97 0,044 

Outubro 2012 0,617 0,185 

Setembro 2013 1,045 0,191 

Fevereiro 2014 0,808 0,101 

Maio 2014 0,637 0,161 

Outubro 2014 1,228 0,164 

Junho 2015 0,732 0,074 

A Tabela 1: Apresenta valores médios (U) das emissões alfa e os desvios padrões (DP) 

para as analises realizadas. 

 

 

 

Os valores médios e do Desvio Padrão das analises das emissões beta total são 

apresentados a seguir na tabela 2; 

 

 

 

 

Rodadas Ano Valor obtido 

(Bq L
-1

) Alfa Total 

U DP 

Fevereiro 2011 1,153 0,131 

Maio 2011 1,583 0,07 
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Novembro 2011 2,407 0,072 

Fevereiro 2012 0,95 0,096 

Maio 2012 2,747 0,015 

Outubro 2012 1,757 0,09 

Setembro 2013 1,51 0,077 

Fevereiro 2014 0,98 0,058 

Maio 2014 1,328 0,167 

Outubro 2014 1,228 0,164 

Junho 2015 1,367 0,186 

A tabela 2: Apresenta valores médios das emissões betas(U) e os desvios padrões (DP) às 

análises realizadas. 

 

 

Obtidos valores médios e os desvios padrões das emissões alfa e betas totais, seram 

calculados desvios normalizados das amostras, em emissões alfa total apresentado na Figura 

1, e aos valores normalizados nas amostras em emissões beta total apresentados da Figura 2, 

em quais dão limite estatístico multivariado na obtenção dos valores quais representam os 

excedentes em emissões alfa e beta total. 

 

 
 

Figura1: Desvios normalizados nas determinações de emissão de partículas alfa nas 

amostras do PNI 
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Figura 2: Desvios normalizados nas determinações de emissão de partículas beta nas 

amostras do PNI 

 

Os resultados obtidos através do desvio normalizados demonstram um limite de confiança 

aos resultados analíticos obtidos pelo CRCN-NE para determinação da atividade total entre 

emissores alfa e beta presentes em amostras de água. Com isso, foram analisados em duas 

rodadas (Fev-2012/Mai-2011), quais os resultados situaram-se fora dos padrões em emissões 

alfa total, no entanto, considera-se que o erro esteja  associado flutuações de energia e a erros 

no manuseio das placas aquecedoras, essas medições foram identificados e posteriormente  

corrigidas. 

 

4. Conclusão 

Os resultados apresentados demonstram a capacidade analítica do CRCN-NE para 

quantificação das atividades alfa e beta total em água utilizando a técnica do Contador 

Proporcional de Fluxo Gasoso. 
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