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RESUMO 

 

Os serviços de medicina nuclear do Brasil estão utilizando o 
153

Sm - EDTMP (ácido 

etilenodiaminotetrametilenofosfônico) desde 1995 para controlar a dor óssea devido à 

metástase do câncer de mama e de próstata, mas sem um padrão absoluto de atividade que 

garanta a rastreabilidade das medições do valor da dose administrada aos pacientes. O 

objetivo deste trabalho é fornecer um padrão nacional de atividade para o 
153

Sm, para integrar 

o programa de comparação do LNMRI-IRD (Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e Dosimetria) com os serviços de 

medicina nuclear e os produtores de radiofármacos no Brasil, para garantir a rastreabilidade 

metrológica nas medições. O 
153

Sm decai por β
-
 formando o 

153
Eu, com 3 ramos principais e 

pelo menos 15 outros ramos muito fracos, e tem uma meia-vida de 1,92855 (5) d. As emissões 

γ de maior intensidade são 69,7 keV (4,69%) e 103,18 keV (29,19%). A atividade por unidade 

de massa foi padronizada absolutamente pelo sistema de anti-coincidência e comparada com 

os resultados obtidos pelo método CIEMAT/NIST (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas/National Institute of Standards and Technology). Ambos 

os métodos usam cintilação líquida para detectar as partículas beta. Os resultados obtidos por 

duas padronizações realizadas concordaram com diferenças de 0,13% e 0,15%. As incertezas 

do sistema de anti-coincidência obtidas foram uc = 0,42% e 0,29%, e do método 

CIEMAT/NIST: uc = 0,46% e 0,38%. Para reter os dados da padronização absoluta, um fator 

de calibração foi determinado no sistema de padronização secundária com câmara de 

ionização 4π, com incerteza combinada de 0,33%. A meia-vida do 
153

Sm também foi 

determinada com a câmara de ionização 4πγ. O valor obtido foi de 1,92913 (11) d, com 0,03% 

de diferença em relação ao valor de referência de 1,92855 (5) d. Não foram encontradas 

impurezas de radionuclídeos nas soluções de 
153

Sm. A padronização do 
153

Sm, realizada neste 

trabalho, fornece a garantia da rastreabilidade metrológica nas medições dos serviços de 

medicina nuclear e dos produtores de radiofármacos no Brasil.  

 

Palavras chave: Padronização, meia-vida, 
153

Sm, anti-coincidência, radiofármacos, 

CIEMAT/NIST. 
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ABSTRACT 

 

Nuclear medicine services of Brazil are using 
153

Sm (EDTMP) 

(etilenodiaminotetrametilenofosfonic Acid) since 1995 to control bone-pain, due breast and 

prostate cancer metastasis, but without an absolute standard of activity to ensure the 

measurement traceability of the dose administered to patients. The aim of this study is to 

provide a national standard of activity for 
153

Sm, to join the comparison program of LNMRI-

IRD (Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria) with nuclear medicine services and radiopharmaceutical 

producers in Brazil, assuring metrological traceability in measurements to ensure traceability 

in the measurements. 
153

Sm decays by β
-
 forming 

153
Eu, with 3 main branches and at least 15 

other very weak branches, and has a half-life of 1.92855 (5) d. Higher-intensity γ emissions 

are of 69.7 keV (4.69%) and 103.18 keV (29.19%). The activity per mass unit was 

standardized absolutely by the anti-coincidence system and compared with the results 

obtained by the CIEMAT / NIST and compared with results obtained by CIEMAT/NIST 

(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas/National Institute 

of Standards and Technology) method. Both methods use liquid scintillation to detect beta 

particles. The results of two different standardizations performed agreed within 0.13% and 

0.15%. The uncertainties obtained using the anticoincidence system was uc = 0.42% and 

0.29%, and using CIEMATNIST method, uc = 0.46% and 0.38%. In order to retain the data of 

the absolute standardization, a calibration factor was determined in the secondary 

standardization system with a 4πγ ionization chamber, with 0.33% of combined uncertainty. 

The half-life of 
153

Sm was also determined with the 4πγ ionization chamber. The value 

obtained was 1.92913 (11) d, differing by 0.03% of the reference value of 1.92855 (5) d. No 

radionuclide impurities were found in the 
153

Sm solutions. The standardization of 
153

Sm, made 

in this work, provides the assurance of metrological traceability of the measurements done by 

the Brazilian nuclear medicine services and radiopharmaceuticals producers. 

 

Keywords: Standardization, half-life, 
153

Sm, anticoincidence, radiopharmaceuticals, 

CIEMAT/NIST 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

Reconhecendo a crescente necessidade de reconhecimento mútuo de medições e 

incremento da cooperação entre as economias e as regiões em um mundo cada vez menor, a 

General Conference on Weights and Measures (CGPM), em 1995, com o suporte 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), iniciou um esforço para facilitar 

a rastreabilidade de padrões de medição ao redor do mundo e para formalizar o 

reconhecimento desses padrões entre os diversos national measurement institute (NMI) dos 

países. Após discussões entre os participantes das regional metrology organizations (RMO) e 

o Bureau International des Poids et Mésures (BIPM), o BIPM elaborou um arranjo refletindo 

a iniciativa de apoiar o reconhecimento das medições e rastreabilidade no mundo. Após várias 

interações, a versão final do acordo foi assinada pelos diretores dos NMI dos 38 Estados-

membros da Convenção do metro, o International Committee for Weights and Measures 

Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA).  

O CIPM MRA é um arranjo entre NMI que permite o reconhecimento mútuo das 

medições dos padrões nacionais, e a validade dos certificados de medição e calibração 

emitidos pelos NMI. Em geral, para ser signatário e participar diretamente das atividades do 

MRA, uma instituição deve ser um NMI designado pelo governo do seu país. Organizações 

internacionais e intergovernamentais, designadas pelo o CIPM, também podem participar e os 

NMI dos países associados ao CGPM podem participar através de seu RMO ou mediante 

convite específico. No campo da metrologia de radionuclídeos, os NMI participantes 

reconhecem a validade dos padrões e das medições um do outro, e a validade das calibrações, 

para uma variedade de grandezas mensuráveis (incluindo a atividade, atividade por unidade 

de massa, taxa de emissão, e outros) de um conjunto de radionuclídeos (KARAM, 2007). 

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), que faz 

parte da Divisão de Metrologia (DIMET) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD - 

CNEN), designado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) desde 1989 para atuar na área de metrologia das radiações ionizantes, 

tem as seguintes atribuições: a) implantar e manter métodos e padrões relacionados à 

metrologia das radiações ionizantes; b) participar das comparações-chaves organizadas pelo 

Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM); c) participar das comparações promovidas 
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pelas organizações regionais de metrologia; d) promover e organizar a coerência das 

medições realizadas no Brasil no campo das radiações ionizantes (INMETRO, 2014). 

A medição precisa e reprodutível da radioatividade em aplicações na medicina nuclear 

é importante para garantir a segurança e a eficácia no tratamento e diagnóstico de doenças 

utilizando fontes radioativas não seladas. A necessidade de manter um alto grau de confiança 

nas medições exige que sejam efetuadas de forma a estar rastreadas a padrões nacionais e 

internacionais. Além disso, a rastreabilidade das medições de radioatividade em medicina 

nuclear ajuda a garantir a coerência internacional nas medições em todos os níveis da prática, 

tais como, laboratórios nacionais de metrologia, instituições de pesquisa, produtores de 

radiofármacos, clínicas de medicina nuclear e outros (ZIMMERMAN e JUDGE, 2007).  

 

1.2 O RADIOFÁRMACO 
153

Sm 

 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão auxiliar do Ministério da Saúde no 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer 

no Brasil, através do informativo denominado CAPA encontrado na internet, mostra que os 

cânceres de mama nas mulheres e de próstata nos homens continuam sendo os mais 

frequentes sobre os números de acometimentos de cânceres no Brasil em 2014. O câncer de 

mama nas mulheres, que segundo a estimativa será de 57.120 novos casos, representa 20,8% 

de todos os cânceres encontrados e nos homens, o câncer de próstata está estimado em 68.800 

novos casos, representando 22,8% (INCA, 2014). 

O radionuclídeo Samário-153 ligado ao fármaco EDTMP (Ácido 

etilenodiaminotetrametilenofosfônico) vem sendo utilizado nos últimos anos como terapia 

para dor óssea causada por metástase provocada por diversos tumores. O Brasil o utiliza desde 

1995 para controlar a dor devido ao comprometimento ósseo difuso por metástase de 

neoplasia mamária e prostática, nos quais analgésicos potentes não surtem efeito. Este 

radiofármaco é indicado por causa da sua seletividade ao tecido ósseo e é parecido com o 

Tecnécio-99m, fornecendo imagens cintilográficas de mesma sensibilidade e visualização. A 

baixa penetração das emissões β protege os tecidos vizinhos dos ossos e a medula óssea. 

O 
153

Sm na forma de Hidroxiapatita está sendo também utilizado atualmente na 

medicina nuclear em tratamento alternativo para o alívio da dor nos acometimentos das 

articulações (Artropatias) (CALEGARO, 2007). Vários outros fármacos e métodos utilizando 

o 
153

Sm vem sendo pesquisados, como a biocerâmica de ortofosfato de cálcio incorporadas 
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com hólmio e samário visando aplicação em cimento ósseo radioativo para implantação na 

estrutura óssea, em vez de aplicação venosa (DONANZAM, 2012).  

O potencial terapêutico do radiofármaco 1,4,7,10-Ácido 

tetraazaciclododecanotetrametilenofosfônico 
153

Sm-(DOTMP), que possui afinidade óssea, 

também tem sido estudado para uso no alívio da dor provocada por câncer ósseo. Simón et al. 

(2012) concluiu em estudos feitos, que o 
153

Sm-DOTMP tem uma dosimetria muito 

semelhante à do 
153

Sm-EDTMP em dosagens baixas, entretanto o 
153

Sm-DOTMP aparece 

para superar o efeito de saturação observado em terapia de dose elevada com o 
153

Sm-

EDTMP. Os resultados pré-clínicos sugerem que o 
153

Sm-DOTMP pode ser administrado em 

dosagens que permitiria a terapia com finalidade de cura sem a elevação desproporcional da 

dose no sistema urinário como foi observado no 
153

Sm-EDTMP. 

Em estudos com 20 pacientes sobre a caracterização individual da cinética 

farmacológica e estimativa de dose absorvida utilizando um modelo matemático, que fornece 

uma descrição clara da cinética farmacológica do 
153

Sm-EDTMP em um indivíduo, e calcula 

as constantes de velocidade e determinação de parâmetros de biodistribuição, como a 

captação e eliminação do radiofármaco, Vigna et al. (2011) calcularam a dose absorvida na 

superfície dos ossos e na medula óssea vermelha após a administração de 37 MBq/kg 

(atividade média de 2,7 GBq), eles obtiveram doses médias de 4,4 Gy / GBq (intervalo 2,3 – 

14,3 Gy / GBq) para o tecido ósseo, e de 0,8 Gy / GBq (intervalo: 0,3 – 2,1 Gy / GBq) para a 

medula óssea vermelha.  

Weiss et al. (2001) informa que um de seus pacientes (GA, 56a), não apresentou mais 

sinais de doença óssea metastática após a terapia com 3,5 GBq de 
153

Sm-EDTMP. 

 

1.3 RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS CENTROS PRODUTORES DE 

RADIOFÁRMACOS 

 

No workshop “Projeto garantia da qualidade na medição de atividade de 

radionuclídeos pelos Centros Produtores de Radiofármacos – CPR” realizado no IRD em 07 

e 08/04/2014 foram discutidas e estabelecidas as condições para a adequação dos Centros 

Produtores de Radiofármacos à Resolução RDC 63 da ANVISA, de 18/12/2009 de Boas 

Práticas de Fabricação. Nesta reunião, foi enfatizado, pelo Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear (DPD – CNEN) e pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o papel do Laboratório Nacional de Metrologia 
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das Radiações Ionizantes do IRD no provimento da rastreabilidade metrológica dos CPR aos 

laboratórios internacionais (ANVISA, 2014).   

O International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and 

for the Safety of Radiation Sources – BSS (página 52) especifica que a calibração de fontes 

utilizadas para a exposição médica deve ser rastreada a um laboratório de metrologia nacional 

(IAEA, 2011).  

A rastreabilidade é definida como a propriedade do resultado de uma medição ou do 

valor de um padrão através do qual ele pode estar relacionado a referências estabelecidas, 

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

comparações, todas tendo incertezas declaradas (INMETRO, 2012). Um laboratório 

estabelece a rastreabilidade de seus próprios padrões e instrumentos de medição para a 

grandeza fundamental (unidades SI) de radioatividade (o becquerel (Bq)) por meio de uma 

cadeia ininterrupta de calibrações ou comparações, ligando-os aos padrões primários 

relevantes da medição. Esta ligação é geralmente obtida por referência a padrões de medição 

relevantes retidas por institutos nacionais de metrologia primários que possuam métodos 

primários ou absolutos (IAEA, 2006). 

 

1.4 PROGRAMA DE COMPARAÇÃO PARA MEDIÇÕES DE ATIVIDADE DE   

RADIOFÁRMACOS DO LNMRI 

 

O LNMRI-IRD conduz desde 1999 um programa de comparação para medições da 

atividade de radionuclídeos de radiofármacos administrados aos pacientes nos Serviços de 

Medicina Nuclear com o objetivo de promover o controle de qualidade (SANTOS et al., 

2006). 

A disponibilidade de padrões com rastreabilidade metrológica, para calibrar 

instrumentos e verificar o desempenho das medições de atividade, permite o estabelecimento 

de um programa de controle de qualidade no uso de radiofármacos. Nos Serviços de Medicina 

Nuclear (SMN), muitos tipos de substâncias radioativas são utilizados para rotinas de 

diagnóstico e terapia, e o equipamento utilizado para a medição da atividade é o calibrador de 

atividade de radionuclídeos, conhecido como ativímetro. 

Os procedimentos relacionados a medições de atividade nos SMN são regulados por 

normas ou requisitos estabelecidos pelas autoridades que detalham as responsabilidades legais 

nestes campos. Estes regulamentos se aplicam aos produtores de radiofármacos, aos 
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fabricantes de calibradores de radionuclídeos e aos usuários dos SMN. O regulamento precisa 

especificar a exatidão necessária na medição da atividade dos radiofármacos administrados ao 

paciente e os dados devem estar disponíveis para auditorias da autoridade reguladora a 

qualquer momento (IAEA, 2006). 

Entre os vários parâmetros utilizados para o cálculo de dose em um órgão estão a 

meia-vida, a atividade, a energia e a probabilidade de emissão da radiação do radionuclídeo 

administrado. Para avaliar a dose corretamente esses parâmetros devem entrar no cálculo com 

a maior exatidão possível. Outros parâmetros importantes são a biodistribuição e a rigidez do 

órgão (IWAHARA, 2001). 

No Brasil, a exatidão recomendada pela CNEN, autoridade reguladora, é de       

para a atividade (CNEN, 2013). Observa-se em muitos hospitais do Brasil que este valor não é 

observado, existindo desvios de até 50% nos hospitais que participam dos programas de 

intercomparação do LNMRI. Este desvio pode alterar o resultado e, consequentemente, o 

tratamento do paciente. Se a atividade administrada for muito abaixo da prescrita, certamente 

uma nova dosagem deverá ser administrada, irradiando desnecessariamente o paciente 

(IWAHARA, 2001). 

O Brasil é um país de dimensões continentais e SMN em operação em todo o país. 

Devido a isso, e à meia-vida curta dos radionuclídeos usados em medicina nuclear, é 

impraticável enviar amostras do LNMRI localizado no Estado Rio de Janeiro, para outra 

região. Para superar esses problemas, laboratórios regionais foram implementados em 

diversos locais do território nacional, estabelecendo a Rede Nacional de Metrologia. Os 

calibradores de radionuclídeos dos próprios laboratórios rastreados pelo LNMRI realizam 

exercícios de comparação com SMN localizados em diferentes regiões do país (IWAHARA et 

al., 2009). 

 

1.5. MÉTODOS DE PADRONIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE RADIONUCLÍDEOS 

 

Os métodos de padronização da grandeza atividade podem ser diretos, absolutos ou 

primários, e indiretos ou secundários. Os métodos absolutos podem estabelecer um padrão 

primário (INMETRO, 2012) e quantificam a atividade de um radionuclídeo pela taxa de 

contagem observada, necessitando conhecer apenas o tipo, ou tipos de radiação emitidos. Os 

métodos secundários precisam de um padrão primário do radionuclídeo a ser medido, para 

comparação. 
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 Os métodos primários mais utilizados são coincidência, anti-coincidência, TDCR 

(Razão entre as Coincidências Triplas e Duplas) e Pico-soma, e os secundários, 

espectrometrias α, γ e X, câmara de ionização tipo poço, 4πγ ou reentrante, e o método 

CIEMAT/NIST. O método CIEMAT/NIST é citado pelo LNHB, como método de 

padronização secundário da atividade por unidade de massa de um radionuclídeo.  

O método escolhido para a padronização depende do tipo e intensidade de emissão da 

radiação do radionuclídeo. Alguns radionuclídeos podem ser padronizados por mais de um 

método.  

 

1.6 DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS DE RADIONUCLÍDEOS 

 

As impurezas de radionuclídeos ocorrem normalmente durante a produção do 

radionuclídeo em diversos tipos de reações em reatores ou em cíclotrons (LEBEDA et al., 

2012). Os sistemas de padronização da atividade, como anti-coincidência 4π(CL)β-γ e câmara 

de ionização poço, não conseguem determinar a presença de impurezas radioativas, que 

interferem no valor da atividade padronizada.  

O método usado para a identificação e quantificação das impurezas de radionuclídeos 

é a espectrometria gama com detector de germânio hiper puro do tipo HPGe.  Com a 

determinação da contribuição da impureza, corrige-se o valor da atividade obtida nas 

medições absolutas.     

                                                                                                                                                                                     

1.7 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CALIBRAÇÃO DO 
153

Sm 

 

O valor da atividade obtida na padronização absoluta de um radionuclídeo necessita 

ser registrado e guardado no laboratório, para fins de controle, emissão de certificados e, 

principalmente, estabelecer a cadeia de rastreabilidade metrológica para os usuários do país. 

A maneira mais utilizada para isso é realizar a medição do radionuclídeo recém-calibrado, 

numa câmara de ionização, tipo poço, padrão secundário, para estabelecer o valor da corrente 

elétrica correspondente ao valor da atividade, conhecida como fator de calibração 

(SCHRADER e SVEC, 2004). 
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1.8 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS NUCLEARES 

 

A meia-vida é um parâmetro nuclear importante de um radionuclídeo e é definida 

como o tempo decorrido para que sua atividade diminua à metade. A razão pela qual a meia-

vida de um radionuclídeo é repetidamente medida é por causa da busca de uma melhor 

exatidão no seu valor. Um valor exato da meia-vida é importante para a padronização da 

atividade de um radionuclídeo, principalmente para os radionuclídeos com meia-vida curta 

utilizados em radiofármacos. 

 Schrader (2004) cita que os estudos para uma determinação mais precisa da meia-vida 

de um radionuclídeo asseguram a qualidade dos padrões de radioatividade, que são usados 

como referência metrológica por usuários em vários campos, como medicina nuclear, 

indústrias de geração de energia elétrica nuclear, monitoração ambiental e pesquisa. 

Estudos com radionuclídeos de meia-vida curta podem ser usados para verificar a 

linearidade da resposta da câmara de ionização em termos de corrente de ionização e 

atividade. Os dados medidos mostrarão os efeitos sistemáticos da radiação de fundo e 

impurezas de radionuclídeos (SCHRADER, 2004). 

 

1.9 AVALIAÇÃO DAS INCERTEZAS DA PADRONIZAÇÃO 

 

A incerteza de medição expressa o grau de confiabilidade de um resultado, e pode ser 

definida como uma faixa onde se supõe estar o valor verdadeiro, com um determinado nível 

de confiança. Experimentalmente pode ter origem em diversas fontes, tais como: amostragem, 

condições ambientais, determinação de massa e de volume, valores de referência, entre 

outros. Cada fonte de incerteza deve ser tratada separadamente e elas são agrupadas em duas 

categorias, Tipo A e Tipo B, dependendo da maneira como seu valor foi obtido. 

(ABNT/INMETRO, 1998). 

 

1.10 OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

 

O objetivo principal deste trabalho é padronizar a atividade por unidade de massa do 

153
Sm pelo método de anti-coincidência e pelo método CIEMAT/NIST utilizado para 

comparação, e determinar o fator de calibração da atividade padronizada por anti-coincidência 

na câmara de ionização poço para fornecer rastreabilidade metrológica aos demais sistemas de 
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medição do LNMRI, aos centros produtores de radiofármacos e aos serviços de medicina 

nuclear do Brasil. Os objetivos secundários são determinar o valor da meia-vida do 
153

Sm para 

a verificação da linearidade da resposta a radiação da câmara poço, e verificar a presença de 

impurezas de radionuclídeos na solução de Samário. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 O RADIONUCLÍDEO 
153

Sm 

 

O radionuclídeo 
153

Sm é produzido por meio da ativação por nêutrons do Samário-152 

pela reação             
   

  
   , e também pode ser produzido por bombardeamento alfa do 

Neodímio-150 obtendo-se a reação          
       

   .  

A figura 1 apresenta o esquema de decaimento simplificado do 
153

Sm, mostrando 

cinco ramos β
-
 de 30,4%, 0,042%, 49,2%, 0,62% e 19,5%, e cinco níveis de transição gama 

do     
    (LNHB, 2013). 

 

 

 

 

O     
    decai, com meia-vida de 1,92855 (5) d, por β

-
 para 

153
Eu, com 80,49% das 

transições β
- 
para estados excitados e 19,5% para o estado fundamental do 

153
Eu, com energia 

β
-
 máxima de 807,6 keV.  O decaimento β

-
 se faz por meio de 3 ramos principais e, pelo 

menos por 15 outros de menor intensidade.  

As radiações gama estão na faixa de energia de 19,81 a 763,8 keV, sendo que as de 

maior intensidade de emissão são as de energias de 69,7 keV (4,69%), 83,36 keV (0,19%), 

Figura 1: Esquema de decaimento simplificado do     
    (LNHB, 2013). 
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97,43 keV (0,77%) e 103,18 keV (29,19%), sendo que as intensidades das demais emissões γ 

são menores que 0,19%. 

 

2.2 MÉTODOS DE PADRONIZAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA 

 

O método utilizado para a padronização absoluta da atividade do 
153

Sm foi o de Anti-

coincidência 4π(CP)β-γ e o seu resultado foi comparado com a padronização obtida pelo 

método CIEMAT/NIST. O método de anti-coincidência é baseado nos mesmos princípios do 

método de Coincidência 4π(CP)β-γ explicado a seguir. 

O resultado da padronização absoluta por anti-coincidência foi registrado por um 

sistema de padronização secundária constituído por uma câmara de ionização do tipo poço, 

que determina o fator de calibração do 
153

Sm. O fator de calibração permite estabelecer a rede 

de rastreabilidade metrológica do Laboratório Nacional para os usuários do País. 

 

2.2.1 MÉTODO DE COINCIDÊNCIA 4π(CP)β-γ 

 

O diagrama de blocos do sistema de calibração por coincidência 4π(CP)β-γ é mostrado 

na figura 2. O detector proporcional utilizado é de fluxo gasoso, à pressão normal, com 

geometria 4π, alimentado com a mistura de gases, Argônio (90%) e Metano (10%), 

comercialmente denominada P10. 

 

 

Figura 2: Diagrama de blocos do sistema de coincidência 4π(CP)β- (da SILVA, 2008). 
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O método de coincidência é o mais usado em metrologia de radionuclídeos para a 

padronização absoluta da atividade de um radionuclídeo devido à sua alta exatidão nos 

resultados; e não necessita de conhecimento prévio das eficiências dos detectores, nem dos 

parâmetros do esquema de decaimento do radionuclídeo. O método é vantajoso quando um 

dos detectores é um contador α ou β, com geometria 4π, com alta eficiência de detecção, onde 

cada detector mede um tipo de radiação envolvida na medição, e também o esquema de 

decaimento é um emissor de radiação α, β ou X simples, seguido por emissão simultânea de 

radiação γ.  

Pode ser aplicado a todos os radionuclídeos que decaem por emissões simultâneas de 

duas ou mais radiações, com intervalo de transição entre os eventos, menor que 0,1 ns, como, 

β-γ, α-γ, ec(captura eletrônica)-γ, γ-γ, X-γ, entre outros (ICRU, 1994).  

Entretanto, o método de coincidência tradicional apresenta dificuldades nas correções, 

devido a: perdas de contagem devido ao tempo morto, perdas de contagem de coincidências 

genuínas, e acréscimo de contagem de coincidências acidentais. Também, este método não é 

recomendado para radionuclídeos com esquema de decaimento complexo, com vários ramos 

β do núcleo pai, seguido de vários níveis excitados do núcleo filho, que emitem vários gamas 

por nível, e é limitado para radionuclídeos que possuem estados nucleares metaestáveis, 

quando a meia-vida do estado excitado é maior que 0,1 ns. Quando a meia-vida do estado 

excitado é da ordem ou maior que o tempo de resolução do circuito de coincidência, uma 

significante perda de coincidências genuínas ocorrerá (da SILVA, 2008).  

O método de padronização absoluta por coincidência consiste em contar as emissões 

da radiação β e γ, e as coincidências entre elas em canais separados, oriundas de uma fonte 

puntiforme de atividade N0 utilizando dois detectores, onde, cada um detecta somente uma das 

radiações envolvidas. 

No método de coincidência tradicional, a atividade da fonte pode ser determinada em 

função das contagens nos três canais, introduzindo as correções relativas ao tempo morto, ao 

tempo de resolução, à radiação de fundo, às coincidências acidentais e ao decaimento da fonte 

(da SILVA, 2008). 

Um sistema de padronização em coincidência é constituído por um detector para a 

contagem dos eventos β, e um detector de NaI(Tl) para a contagem dos eventos γ, 

possibilitando, desta forma, padronizar um radionuclídeo com decaimento simples por 

emissão β – γ coincidentes em tempo.  
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Algumas condições são essenciais para aplicação do método de coincidência. 

Primeiro, o detector do canal gama deve permanecer estável durante todo o processo de 

medição. Segundo, o detector beta deve ter eficiência geométrica 4π e eficiência intrínseca 

alta, que possibilite eficiência próxima de 100% (da SILVA, 2008).  

Para o caso de um esquema de decaimento β – γ simples, em que a radiação γ é 

prontamente emitida em relação à radiação β, e que a contagem das coincidências entre elas 

significa uma desintegração, e que o detector β só é sensível à radiação β, e o detector γ só é 

sensível à radiação gama, para uma fonte puntiforme de atividade por unidade de massa N0 e 

eficiência de detecção εβ e εγ, as taxas de contagem dos canais β, γ e coincidência (Nβ, Nγ e 

NC), serão: 

                                              

 

                                                                    [1] 

 

                                                                    [2] 

 

                                                                                                                      [3] 

 

 

   
       

  
                                                    [4] 

                                      

               

As eficiências εβ e εγ podem ser obtidas pelas taxas de contagens dos respectivos 

canais, considerando que a fonte é extensa e que o detector proporcional é sensível a toda 

fonte:  

 

    
  

  
                                                               [5] 

 

    
  

  
                                                               [6] 

                                   



13 
 

Mas em um sistema de medição de radioatividade real as condições de medição não 

são ideais, pois vários fenômenos obrigam a aplicação de correções para que o formalismo se 

aproxime da situação real. Dentre elas, a sensibilidade gama do detector proporcional, tempo 

morto do sistema, coincidências acidentais, e tempo de resolução, além das correções para 

radiação de fundo e decaimento.  Mas para simplificar os cálculos, essas correções não serão 

introduzidas no formalismo descrito. 

 A seguir, tem-se as expressões para a determinação de Nβ, Nγ e NC, corrigidas para 

radiação de fundo, tempo morto, e tempo de resolução, relativas a um decaimento β – γ 

simples, considerando ainda nesse esquema de decaimento, elétrons de conversão interna (ce) 

e sensibilidade γ do detector β (da SILVA, 2008): 

 

 

      [   (    ) (
           

   
)]                                    [7] 

 

 

     
     

    
                                                             [8] 

 

 

      [
     

    
 (    )  ]                                            [9] 

 

 

Em que: 

α é o coeficiente de conversão interna total; 

εce é a eficiência dos detectores β para elétrons de conversão; 

εβγ é a eficiência do detector β aos raios γ; 

εc é a probabilidade de ocorrer uma coincidência fortuita, devido a ocorrência da detecção 

da radiação de bremsstrahlung no detector gama, ou o raio gama ser espalhado no 

detector gama e ser detectado no detector proporcional.   

 

Segundo da Silva (2008), quando o radionuclídeo a ser medido tem no seu esquema de 

decaimento vários ramos β, cada um seguido de uma ou várias emissões γ, as expressões de 
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cálculo para as taxas de contagem nos canais individuais tornam-se mais complexas, como 

indicadas por Baerg (1966) e Grigorescu (1973), da seguinte forma: 

 

 

       ∑    { [    (     ) (
           

   
)
 
] }                    [10] 

 

        ∑    (
   

     
)                                        [11] 

 

       ∑    { [
       

     
 (     )   ] }                              [12] 

 

 

Em que: 

εβr e εγr     são as eficiências dos detectores β e γ para o ramo r do decaimento; 

ρr é a probabilidade de emissão do ramo r; 

αr é o coeficiente de conversão  interna  total dos raios γ associados com os ramos βr; 

εce é a eficiência do detector β para elétrons de conversão associada com o ramo r; 

εβγ é a eficiência do detector  β aos raios γ associado ao ramo βr; 

εcr é a eficiência de uma coincidência ocorrer, quando a partícula do ramo βr não é 

detectada (coincidência espúria).   

 

2.2.2 MÉTODO DE ANTI-COINCIDÊNCIA 4π(CL)β-γ 

 

A contagem de coincidência é um método bem estabelecido, mas algumas dificuldades 

práticas para a sua execução ainda permanecem, por exemplo, a correção do tempo morto 

quando se trabalha com altas taxas de contagem e coincidências acidentais. O método também 

é limitado para emissores com estados nucleares metaestáveis ou isoméricos.  

O método de anti-coincidência é um método complementar ao de coincidência, foi 

proposto por Bryant (1962), para emissores de radiação β-γ simultâneo e, posteriormente, para 

emissores com estados metaestáveis, com a emissão da radiação γ atrasada (BRYANT, 1967). 

O método de anti-coincidência permite a padronização absoluta de radionuclídeos, que 

possuem esquema de decaimento simples ou complexo, e ainda estende a sua aplicação aos 
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emissores β puros utilizando a técnica de traçadores, verificando o tempo de padronização 

destes emissores (da SILVA, 2008). 

Segundo Bryant (1962), as coincidências acidentais, que ocorrem no método de 

coincidência, podem ser evitadas, registrando as contagens de cada detector separadamente, e 

as contagens em anti-coincidência, de um detector com o outro. Então, após as correções de 

tempo morto e radiação de fundo, a taxa de contagem em coincidência pode ser obtida por 

subtração. Contudo, as dificuldades com tempo morto para o método de anti-coincidência 

ainda persistiram.  

Na aplicação do método proposto por Bryant (1962) ao decaimento beta gama 

simultâneo, somente aqueles sinais provenientes de eventos gama, que precedem ou sucedem 

sinais proveniente de eventos beta em um intervalo de tempo maior que T, 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 do canal de anti-coincidência do 

canal gama durante um intervalo de tempo 2T, após o registro do sinal de cada evento beta. 

(da SILVA, 2008). Essa característica permite o uso do método de anti-coincidência, também 

para radionuclídeos metaestáveis, em que a radiação γ decai atrasada em relação à radiação β. 

Neste método a contagem das coincidências (radiação gama correlacionada à uma radiação 

beta) é obtida indiretamente, subtraindo a contagem de gamas não coincidentes da contagem 

total de gamas.  

Não há diferença básica entre o método de coincidência e anti-coincidência. A 

diferença encontra-se na maneira de obter a contagem dos pulsos gama não correlacionados. 

O método de anti-coincidência é complementar ao método de coincidência, pois, se propõe 

executar a contagem dos pulsos gama não correlacionados. 

As taxas de contagem nos três canais são representadas pelas seguintes equações: 

 

 

       ∑    [    (     ) (
           

   
)
 
]                    [13] 

 

        ∑    (
   

     
)                                      [14] 

 

        ∑    [(     ) (
   

     
)]                                [15] 



16 
 

Em que: 

Nβ, Nγ e NnC são as taxas de contagem dos canais β, γ e de anti-coincidência, corrigidos 

para, radiação de fundo, decaimento, coincidências acidentais e perdas por 

tempo morto; 

N0 é a atividade da fonte que está sendo medida; 

  

εβr e εγr são as eficiências dos detectores β e γ para o ramo r do decaimento; 

ρr   é a probabilidade de emissão do ramo r; 

α   é o coeficiente de conversão interna total; 

αr é o coeficiente de conversão interna total dos raios γ associados com os 

ramos βr; 

εce é a eficiência do detector β para elétrons de conversão associada com o ramo 

r; 

εβγ é a eficiência do detector β aos raios γ associado com o ramo βr. 

 

O sistema de anti-coincidência pode ser descrito como um sistema de coincidência 

modificado para contar somente as não coincidências. Então, para um radionuclídeo com 

decaimento β-γ, subtrai-se as contagens não coincidentes Nnc, das contagens gama Nγ, e 

obtêm-se as contagens em coincidência. Como podemos ver na equação 16: 

 

 

                                         
       

      
                                                 [16] 

 

 

Após isso, a contagem total N0 pode ser determinada seguindo todos os princípios 

teóricos utilizados para o método de coincidência, já vistos anteriormente. 

Para resolver o problema de perda de contagens por tempo morto, Baerg et al. (1976), 

incorporaram ao sistema de anti-coincidência a cronometragem do tempo vivo utilizando um 

dispositivo de tempo morto estendível (da SILVA, 2008).  

O tempo vivo é caracterizado pelo tempo em que o sistema está livre para executar 

uma contagem de pulso, em contraste com o tempo morto, que é o tempo que o sistema está 

ocupado e não pode executar uma contagem de pulso. Portanto, o tempo vivo é o tempo que o 
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sistema está apto a registrar uma contagem e, é medido para os canais β, γ e anti-coincidência. 

O tempo vivo Tv é descrito pela equação 17. 

 

 

    (
 

    
)                                                 [17] 

 

 

Em que: 

Fref      é a frequência de referência; 

F é o número de pulsos contados provenientes do oscilador, enquanto o canal está ativo, 

que representa o intervalo de tempo no qual o sistema não está paralisado pelo tempo 

morto; 

C é a contagem durante o período de amostragem; 

d é a largura do pulso do oscilador; 

Cd é a correção devido à largura do pulso gerado pelo MTR2. 

 

Portanto, a taxa de contagem real N para os canais β, γ e anti-coincidência será: 

 

  
 

  
                                                               [18] 

 

 

Desta forma, a taxa de contagem N0 de um radionuclídeo pode ser determinada pela 

equação clássica do método de coincidência, modificada para o método de anti-coincidência, 

como se pode ver na equação 16. 

A equação 16 é válida somente se os verdadeiros eventos em anti-coincidência são 

contados (CHYLINSKI et al., 1972). 

No campo da metrologia de radionuclídeos, a correção de tempo morto é crucial. Em 

vez de usar fórmulas de correção baseadas em comportamento idealizado de um sistema de 

medição padrão, módulos eletrônicos foram desenvolvidos pelo LNHB (BOUCHARD, 2000 

e 2002) de maneira a resolver este problema através da instrumentação.  
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2.2.3 MÉTODO DE EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO EFICIÊNCIA 
 

De acordo com da Silva (2008), a maior parte dos parâmetros do lado direito das 

expressões 7, 8 e 9 não são bem conhecidos, para que o valor de N0 seja calculado com a 

exatidão requerida. Estes parâmetros só são determináveis para esquemas de decaimento 

simples, sendo possível reduzir as incógnitas agrupando as três expressões, e assim fazer a 

determinação direta de N0, como podemos ver a seguir: 

 

 

     

  
   (  

    

  
  )                                    [19] 

 

 

Se a medição no canal gama for realizada apenas sobre o fotopico (medição em janela 

de energia), εc  0. Nesta condição evita-se a possibilidade de detecção da radiação de 

bremsstrahlung pelo detector do canal gama (a radiação de bremsstrahlung pode ocorrer 

quando há interação beta no gás do detector proporcional, no canal beta) (PEROLAT, 1973). 

Então K pode ser representado por:  

 

 

   
           

      
                                               [20] 

 

 

Observando a equação 19 e fazendo εβ  NC/Nγ, conclui-se, que, se εβ    1, (1- εβ)/εβ  

 0, NC   Nγ, e (Nβ Nγ)/NC   N0.  

O termo (Nβ Nγ)/NC é denominado atividade aparente, e (1-εβ)/εβ é denominado 

parâmetro de eficiência. 

Variando-se a eficiência β, εβ, e medindo a contagem no canal β correspondente, para 

vários valores de eficiência, pode-se calcular a atividade aparente. 

Com a atividade aparente e o parâmetro de eficiência, pode-se chegar ao resultado da 

atividade real do radionuclídeo, pela utilização do chamado Método de Extrapolação da 

Eficiência. Este método consiste na extrapolação da eficiência β para 100% (CAMPION, 

1959; BAERG, 1973; MIYAHARA et al., 1986). 
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 Resultados semelhantes são obtidos, quando se estabelece a função de dependência 

(f), entre a contagem no canal β, Nβ e (NC /Nγ), que no geral é uma reta. Pode-se verificar que, 

se:  

 

Nβ = N0   f (NC /Nγ), quando (NC / Nγ) = 1, então Nβ = N0 

 

Em que: 

Nβ, Nγ, NC, N0, εc, εβ, εce, εβγ e α são definidos como nos itens anteriores, e  f (NC /Nγ) é a função 

que descreve a eficiência beta εβ.   

(da SILVA, 2008).  

As principais dificuldades na aplicação do método de extrapolação da eficiência estão 

relacionadas à mudança do valor da função extrapolada, por algum fenômeno indesejável 

(KAWADA, 1972) como: 

a. Mudança de geometria de medição, normalmente provocada por uma camada de ar 

entre a fonte e o absorvedor – aplica-se apenas a detectores proporcionais que 

trabalham à pressão normal; 

b. Efeito da má condutibilidade do filme fino do suporte das fontes, cujas consequências 

são pontos experimentais acima ou abaixo da função extrapolada - aplica-se apenas a 

detectores proporcionais; 

c. Nível de discriminação do canal β – os pontos de discriminação iniciais do canal β, em 

alguns casos, podem sofrer a interferência de pulsos de ruído eletrônico, que 

mascaram a taxa de contagem. Este tipo de interferência independe do tipo de detector 

utilizado.  

 

2.2.4 MÉTODO CIEMAT/NIST  

 

 O método CIEMAT/NIST é utilizado para a padronização de radionuclídeos, que 

decaem por emissão de partícula β, β-γ e ec(captura eletrônica)-γ (LNHB, 2014). 

 Grau Malonda (1995) descreveu o modelo do Parâmetro Livre para a padronização de 

soluções de radionuclídeos. O modelo do Parâmetro Livre é resultante da cooperação dos 

centros de pesquisas de radionuclídeos do CIEMAT/Espanha e NIST/EUA, que 

desenvolveram um modelo aplicado à padronização de radionuclídeos com o objetivo de 

reduzir as incertezas de medição e converter o procedimento em um método de referência em 
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cintilação líquida: o método semi-empírico CIEMAT/NIST, baseado no modelo do Parâmetro 

Livre ou Figura do Mérito (modelo estatístico do Parâmetro Livre da distribuição dos fótons 

de cintilação e suas probabilidades de detecção) (CRUZ, 2013). 

O sistema utilizado para a contagem da radiação utiliza o cintilador líquido como 

detector de radiação. A radiação ao interagir com o cintilador deposita a sua energia cinética 

que excita os átomos do cintilador, que ao desexcitar emite luz no comprimento de onda 

ultravioleta. Duas fotomultiplicadoras em canais de contagem independentes, operando em 

coincidência, transformam a luz em pulsos elétricos. Esses pulsos são processados por um 

sistema que fornece os parâmetros utilizados para a determinação da atividade da amostra do 

radionuclídeo. 

O método CIEMAT/NIST envolve o cálculo teórico de eficiência de detecção de uma 

amostra em função do Parâmetro livre ou Figura do Mérito. A figura do mérito não pode ser 

medida experimentalmente e o parâmetro indicador de extinção (Quenching: perda de 

linearidade da emissão de luz, produzida pelo fenômeno da extinção do processo de ionização 

gerado pela interação das partículas com as moléculas do meio químico (CRUZ, 2013)) não 

pode ser calculado teoricamente, portanto, a relação entre a figura do mérito e o parâmetro 

indicador de extinção é obtida pela contagem de um conjunto de extinções padrões de 
3
H 

(Trício-3). Se a amostra é preparada no mesmo cintilador, com a mesma composição que as 

da extinção padrão do 
3
H, então a relação entre a figura do mérito e o parâmetro indicador de 

extinção obtido usando o 
3
H, vale para qualquer outra amostra radioativa inserida neste 

cintilador líquido (KULKARNI, 2011). 

O método ainda utiliza vários códigos computacionais para obter as denominadas 

Figuras de mérito e, com isso, obter o valor final da atividade do radionuclídeo em medição. 

A principal vantagem de usar o trício como um radionuclídeo traçador é que, ele é 

capaz de alcançar incertezas menores na medição de uma amostra. Graças a baixa energia das 

partículas beta do trício, a propagação da incerteza da atividade do trítio afeta muito pouco na 

determinação da eficiência de emissores beta mais enérgicos pelo método CIEMA/TNIST 

(LEE et al., 2004). 

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 baixa. Contudo, a sua aplicação para a 

padronização de radionuclídeos que decaem por captura eletrônica e por conversão interna de 



21 
 

elétrons é de elevada complexidade e as incertezas obtidas podem apresentar valores elevados 

(CRUZ, 2013). 

 

2.2.5 CÂMARA DE IONIZAÇÃO 4πγ 

 

Para medir a atividade de uma fonte radioativa em uma Câmara de Ionização 4πγ 

(conhecida também como reentrante ou poço), a corrente de ionização produzida pela 

radiação é usada. Isto é chamado de método de medição indireto, secundário ou relativo. 

Portanto, uma câmara de ionização deve ser calibrada em termos de atividade usando uma 

fonte radioativa padrão, também chamada padrão de atividade. A corrente de ionização I sob 

condições de medição padrão, corrigidas para radiação de fundo, está relacionado com a 

atividade A, pela eficiência εN do instrumento para o radionuclídeo (Equação 21): 

 

 

                                                                   [21] 

 

 

 

Figura 3: Esquema básico da câmara de ionização tipo poço 4πγ (SCHRADER, 2007). 
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A Figura 3 mostra uma câmara de ionização com uma simetria cilíndrica com uma 

fonte radioativa, em que a ampola cilíndrica com uma solução radioativa é posicionada por 

um suporte no centro da câmara (reentrância cilíndrica no centro da câmara - poço). A fonte 

deve ter uma solução com massa determinada, cuidadosamente, por pesagem com balança de 

precisão, composição química conhecida, como material carreador e densidade, e é colocada 

em uma ampola ou frasco de dimensões e material padrão. Essas condições de medição são 

chamadas de geometria de medição padrão, e são necessárias para a determinação da 

atividade padrão. 

A equação básica para coleção de carga é comum para as técnicas de medição de 

corrente (Equação 22) (SCHRADER, 2007): 

 

 

   
   

  
                                                     [22] 

 

 

Em que: 

I é a corrente de ionização em (A); 

ΔQ é a carga elétrica (C);  

Δt é o intervalo de tempo de coleta de carga (s). 

 

2.3 FATOR DE CALIBRAÇÃO DO RADIONUCLÍDEO PADRONIZADO 

 

O valor final da atividade padronizada por unidade de massa (A/m) pode ser 

transferido para uma câmara de ionização padrão tipo poço através de um fator de calibração 

em corrente por atividade (I/A). Essa transferência é necessária, pois a padronização rotineira 

de padrões para atendimento de usuários, não seria viável através do sistema de padronização 

absoluta, devido à sua complexidade. A câmara de ionização poço é um sistema mais simples 

e estável, que pode ser calibrado pelo sistema absoluto, para oferecer a rastreabilidade.   

Na determinação do fator de calibração, a câmara de ionização converte o valor da 

atividade por unidade de massa da solução padronizada, da radiação de fundo e da atividade 

da fonte de referência (fonte utilizada para monitorar a estabilidade do sistema), em carga 

elétrica acumulada em um dado intervalo de tempo, que é convertida matematicamente em 

corrente elétrica.                            
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O sistema da câmara poço estabelece a relação entre a corrente elétrica (carga elétrica 

na unidade de tempo) e a atividade da solução padronizada, em corrente por atividade (I/A). 

Esta relação é o fator de calibração no sistema da câmara poço, para o a solução padronizada. 

O resultado em ampére por bequerel (A/Bq) é então corrigido para radiação de fundo, e 

decaimento radioativo da fonte para uma data de referência. O fator de normalização    

normaliza o resultado para uma data de referência utilizando a corrente obtida na medição de 

uma fonte de 
226

Ra (SCHRADER e SVEC, 2004). A equação 23 apresenta o cálculo do fator 

de calibração F: 

 

 

   
    ̅    ̅̅̅  

     
                                                          [23] 

 

 

Em que: 

IB é a corrente devido à radiação de fundo (A); 

IP é a corrente produzida pela amostra padrão (A); 

m é a massa da amostra padrão (g); 

A é a atividade por unidade de massa do padrão (Bq/g). 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DA MEIA-VIDA DO RADIONUCLÍDEO 

 

Através da lei exponencial do decaimento radioativo, o estudo de meias-vidas longas é 

uma importante ferramenta na determinação sistemática da estabilidade e precisão de um 

sistema de medição com câmara ionização.   

Estudos de radionuclídeos com meia-vida curta também podem ser usados para 

verificar a linearidade da resposta da câmara de ionização poço em termos da corrente de 

ionização e atividade. Os dados medidos mostrarão os efeitos sistemáticos da radiação de 

fundo e de impurezas de radionuclídeos. Esses dados são corrigidos e ajustados linearmente 

pelo método dos mínimos quadrados, e os resíduos calculados e as incertezas discutidas com 

respeito aos efeitos sistemáticos observados. 

A determinação da meia-vida de um radionuclídeo se baseia na lei do decaimento 

exponencial da radioatividade (Equação 24) (SCHRADER, 2004).  
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O acompanhamento do decaimento de uma fonte de um radionuclídeo é realizado pela 

medição da atividade por unidade de massa, por um período de tempo adequado. O intervalo 

da medição para os radionuclídeos de meia-vida curta deve ser maior que cinco meias-vidas. 

Uma duração de dez ou mais meias-vidas somente é possível dependendo dos parâmetros de 

decaimento e a atividade das fontes (SCHRADER, 2004). 

No caso de um ajuste exponencial do tipo:  

 

 

                   
  

     

    
                                                           [24] 

 

 

onde A0 e λ são constantes a determinar, a solução é bastante simples: basta transformar o 

ajuste da curva exponencial em um ajuste linear, tomando-se o logaritmo da expressão, ou 

seja:  

 

                                                                   [25] 

 

Sendo: 

 

                                                                   [26] 

 

                                                                   [27] 

 

                                                                   [28] 

 

                                                                    [29] 

 

Tem-se a equação da reta:  

 

                                                                  [30] 

 

Utilizando o método dos mínimos quadrados determina-se a e b, e então: λ = -a e A0 = 

e
b
. 
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A incerteza propagada de         ou de         aparece então como sendo: 

 

                                                                   [31] 

 

                                                                  [32] 

 

 

No caso particular de um decaimento radioativo               , cuja meia-vida é T1/2 = 

ln(2)/λ, a incerteza propagada aparece como (TAUHATA e ALMEIDA, 1995): 

 

 

      
      

  
                                                        [33] 

 

 

Em que: 

A e Ai é a atividade final; 

A0 é a atividade inicial; 

e é a base do logaritmo natural; 

λ é a constante de decaimento do radionuclídeo; 

a é o coeficiente angular da reta; 

b é o coeficiente linear da reta; 

σλ é o desvio padrão da constante de decaimento; 

σa é o desvio padrão de a; 

σb é o desvio padrão de b; 

ti é o intervalo de tempo decorrido; 

σT1/2    é o desvio padrão da meia-vida. 

 

Unterweger, Hoppes e Schima (1992) revisaram e fizeram novas determinações de 

meias-vidas de radionuclídeos entre elas a do 
153

Sm, que obteve o valor de 1,92855 (6) dias, 

utilizando câmara de ionização 4πγ. 

Bowles et al. (1998), utilizando soluções de 
153

Sm padronizadas absolutamente 

determinaram a meia-vida do samário em 1,92854 (17) dias usando uma câmara de ionização 

4πγ.  



26 
 

Dziel et al. (2014) determinou a meia-vida do 
153

Sm em 1,92895 (24) dias, com 

medições em um período de 16 dias utilizando o método CIEMAT/NIST. 

 

2.5 DETERMINAÇÃO DAS IMPUREZAS DE RADIONUCLÍDEOS 

 

As impurezas de radionuclídeos, na maioria das vezes, são provenientes do método de 

obtenção do radionuclídeo de interesse, devido aos diversos tipos de reações nucleares que 

ocorrem no alvo. Mesmo quando o grau de pureza isotópica do alvo for 100%, quando 

submetido à irradiação por um feixe de nêutrons ou de prótons, mais de um tipo de reação 

nuclear pode ocorrer, pois tudo depende dos valores das secções de choque de cada tipo de 

reação para certa faixa de energia e da partícula incidente. 

Desta forma, mesmo que a amostra irradiada seja submetida a um procedimento de 

separação radioquímica, é comum que o radionuclídeo de interesse produzido, seja 

acompanhado de outro, em menor concentração, que pode contribuir significativamente para a 

atividade total da amostra. 

Para a identificação e quantificação da impureza e sua contribuição para a atividade da 

amostra, o método mais utilizado é o de espectrometria gama com detector do tipo germânio 

hiperpuro HPGe (DELGADO, 2000). 

Para a determinação precisa das impurezas de radionuclídeos, o sistema de 

espectrometria deve estar calibrado com fontes padronizadas absolutamente, e energias de 

radiação gama conhecidas e determinadas com alta exatidão e precisão. O uso dessas fontes é 

para determinar a curva de calibração de eficiência de detecção e curva de calibração em 

canal/energia do sistema. A identificação das impurezas é então feita pela energia das 

radiações gama identificadas, pela posição dos seus fotopicos (forma que as energias da 

radiação gama são apresentadas graficamente) no espectro gama coletado. 

A curva de calibração é normalmente obtida pela equação da reta (Equação 34) 

(IWAHARA et al., 2003).  

 

 

yi = axi + b                                                            [34] 
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Em que: 

a é a inclinação da reta (keV por canal); 

b é o termo independente (keV); 

xi é o canal; 

yi é a energia (keV). 

 

A eficiência (para uma dada energia) do sistema εE é dada pela equação 35, 

considerando o tempo de medição e correção para o decaimento: 

 

 

         
    

      
                                               [35] 

 

 

 

Em que: 

Área é a taxa de contagem do fotopico (cps); 

A é a atividade do fotopico (Bq); 

Iγ é a intensidade gama do fotopico.  

 

2.6 AVALIAÇÃO DAS INCERTEZAS DA PADRONIZAÇÃO 

 

2.6.1 TIPOS DE INCERTEZAS DA PADRONIZAÇÃO 

 

Cada fonte de incerteza deve ser tratada separadamente e elas são agrupadas em duas 

categorias, Tipo A e Tipo B, dependendo da maneira como seu valor numérico foi obtido. 

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

baseando-se na distribuição estatística dos resultados. Os estimadores das incertezas tipo A 

são definidos pelo desvio padrão experimental       e pelo desvio padrão experimental da 

média    ̅ , equações 36 e 37. 

      

                                                        

       √
 

   
∑       

 
      ̅                                            [36] 
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   ̅   
     

√ 
                                                         [37] 

 

 

A incerteza do tipo B é obtida por julgamento científico ou por meio de informações 

sobre a variação dos parâmetros de medição. 

A incerteza padrão combinada (uc) caracteriza a dispersão dos valores medidos (Equação 

38).  Para calculá-la, utiliza-se a regra de combinação de variâncias partindo-se das incertezas 

padrões de combinação de cada componente do tipo A e do tipo B. A incerteza padrão 

combinada é muito usada para expressar a incerteza de um resultado de medição, mas muitas 

vezes é necessário definir um intervalo no qual o valor verdadeiro se situa (sendo, Y o valor 

verdadeiro e y o resultado da medição,       ). Esse intervalo é definido por U e está em 

torno do resultado da medição. A incerteza expandida U é calculada multiplicando-se a 

incerteza padrão combinada por um fator de abrangência k (Equação 39). 

 

 

       √∑ (
  

   
)
 
   

                                             [38] 

 

 

                                                         [39] 

 

 

 

Em que: 

           é a grandezas de entrada; 

n é o número de medições do mensurando; 

 ̅       é a média aritmética das medições do mensurando; 

s é o desvio padrão; 

  é a incerteza padrão; 

   é a incerteza padrão combinada; 

  

   
 é o coeficiente de sensibilidade da grandeza de entrada. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PREPARAÇÃO DAS FONTES 

 

As fontes de 
153

Sm utilizadas para a padronização absoluta da atividade por unidade de 

massa pelos métodos de anti-coincidência e CIEMAT/NIST, bem como para a determinação 

da meia-vida, do fator de calibração na câmara de ionização tipo poço, e na determinação de 

impurezas por espectrometria gama, foram feitas pelo setor de preparação de fontes do 

LNMRI-IRD. As pesagens foram feitas em balança de precisão Mettler Toledo, modelo 

XP56, com 6 casas decimais. 

Foram feitas duas padronizações, uma em 27/09/2013 e outra em 25/11/2013. 

As soluções de samário-153 EDTMP utilizadas na preparação das fontes nas duas 

padronizações foram fornecidas pelo IPEN-SP. A figura 4 mostra o frasco de vidro com a 

solução de samário, a embalagem de contenção da radiação (blindagem) e a embalagem 

plástica para transporte. Este conjunto é inserido na embalagem final para transporte (balde 

selado e forrado internamente com isopor, e enchido com gelo seco para conservação a frio) 

que não aparece na imagem.  

Solução 1 fornecida em 27/09/2013: 

- solução em frasco de vidro apropriado; 

- com blindagem; 

- na forma líquida; 

- congelada; 

- com volume de 0,74 mL; 

- com atividade de 740 MBq; 

- concentração de 1004,09 MBq/mL; 

- com atividade específica de 61,98 MBq/mg; 

 

Solução 2 fornecida em 25/11/2013: 

- solução em frasco de vidro apropriado; 

- com blindagem; 

- na forma líquida; 

- congelada; 

- com volume de 0,99 mL; 
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- com atividade de 740 MBq; 

- concentração de 745,14 MBq/mL; e 

- atividade específica de 46 MBq/mg; 

 

 

Figura 4: Frasco com solução de 
153

Sm e embalagem fornecidos pelo IPEN-SP  

 

Solução 1: na padronização absoluta por anti-coincidência do 
153

Sm em 27/09/2013 foram 

preparadas 10 fontes em frasco para cintilação líquida com 20 mL (Figura 5), 5 com cintilador 

líquido Ultima Gold (190CL13 à 194CL13), e 5 com cintilador líquido HiSafe (195CL13 à 

199CL13), e massas de 10 à 40 mg. Os valores de massa das fontes de cintilação líquida são 

crescentes para compensar o decaimento, pois a medição é feita com uma fonte por vez.  

Na determinação do fator de calibração foram preparadas 2 fontes líquidas em 

geometria ampola LNMRI (04L13 e 05L13) (Figura 6), com massa de 2,6 g, diluídas em 

    0,1 mol L
-1

, para compor a geometria da massa total de 2,6 g, necessária para a realização 

da medição, em condições padrão na câmara poço.  

Na determinação de impurezas de radionuclídeos foram preparadas 3 fontes sólidas, 

em geometria puntiforme, em discos de PVC (Figura 7), com massas de 20 mg. 

Solução 2: na padronização absoluta em anti-coincidência, do 
153

Sm em 25/11/2013 foram 

preparadas 16 fontes com 20 mL (Figura 5), 8 com cintilador líquido Ultima Gold (263CL13 

à 270CL13) e 8 com cintilador líquido HiSafe (271CL13 à 278CL13), e massas de 18 à 25 

mg.   
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Na determinação do fator de calibração foram preparadas 2 fontes líquidas em 

geometria ampola LNMRI (124L13 e 125L13) (Figura 6) com massa de 2,6 g diluídas em 

    0,1 mol L
-1

, para compor a geometria da massa total de 2,6 g necessária, para a realização 

da medição em condições padrão na câmara poço, e uma com massa de 2,6 g (126L13) sem 

diluição para a determinação da meia-vida.  

Na determinação de impurezas de radionuclídeos foram preparadas 3 fontes sólidas, 

em geometria puntiforme, em discos de PVC (Figura 7), com massas de 18 mg. 

A figura 8 mostra o esquema de diluição que orientou a preparação das fontes de 

153
Sm utilizadas em 25/11/2013.  

 

 

 

 

Figura 5: Fonte em frasco para cintilação líquida usada em Anti-coincidência e CIEMAT/NIST. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fonte em ampola LNMRI utilizada na Câmara poço. 
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Figura 7: Fonte em disco de PVC utilizada na espectrometria gama. 
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Figura 8: Esquema de diluição da solução mãe para a obtenção dos vários tipos de fontes 
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3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DO SISTEMA DE ANTI-COINCIDENCIA 

4π(CL)β-γ 

 

As medições foram feitas no sistema de padronização absoluta da grandeza atividade 

em anti-coincidência 4π(CL)β-γ do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes, que utiliza a técnica de tempo morto estendível e cronometragem do tempo vivo.  

A base deste sistema são os módulos MTR2, MI1, MI2 e MI3, que serão descritos 

abaixo. O sistema montado com estes módulos foi configurado para contagem em janela da 

radiação gama. Isto significa que o ramo gama de maior intensidade gama do radionuclídeo, 

que não sofre interferências de energias próximas, e que esteja associado a um ou vários 

ramos beta com desintegração pronta, é utilizado para as contagens (da SILVA, 2008). Para a 

determinação da atividade do 
153

Sm o sistema de anti-coincidência utilizou a janela na 

radiação mais intensa da transição de energia gama de 103,2 keV.  

A taxa de atividade real foi determinada, pelo método de extrapolação da função 

eficiência, a qual foi obtida variando-se a eficiência por discriminação eletrônica. 

 Para reter o valor de referência da atividade do 
153

Sm, obtido pela padronização 

absoluta com o sistema de anti-coincidência, foi calibrado os sistemas de câmaras de 

ionização poço IG-11 e IG-12 da DIMET - LNMRI - IRD, para obter o fator de calibração do 

153
Sm. 

A padronização da atividade do 
153

Sm no sistema de anti-coincidência foi feita em 

duas etapas, em Setembro e Novembro/2013. A primeira etapa foi para conhecer o 

comportamento do 
153

Sm, por ser a primeira vez que era padronizado no LNMRI. 

 Nessa etapa foram utilizadas 10 fontes, Solução 1, em frasco apropriado para medição 

por cintilação líquida no sistema de anti-coincidência, e na segunda etapa 16 fontes, Solução 

2.  

Os principais componentes utilizados no sistema de anti-coincidência foram os 

módulos eletrônicos listados a seguir: 

a. Canal β 

Detector: Cintilador líquido; 

            Gerador de tempo morto – LNHB – MTR2; 

            Amplificador – Ortec – 572; 

            Somador – Ortec – 433 A; 

            Fonte de alta tensão – Ortec – 556; 
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            Fotomultiplicadoras – Amperex – 1000 (acopladas ao frasco com o cintilador líquido); 

b. Canal gama 

Detector NaI(Tl) – Harshaw – 3x3; 

Pré-amplificador Canberra 2007B; 

            Amplificador – Ortec – 572; 

            Atraso – Ortec – 427 A; 

            Gerador de tempo morto – LNHB – MTR2; 

            MI-1 – LNHB – Unidade lógica que permite selecionar a contagem da janela gama a 

contagem gama não coincidentes; 

            MI-2 – LNHB – Atua como gerador de tempo vivo (para todo o sistema); 

            MI-3 – LNHB – Atua como discriminador no canal gama; 

            Oscilador – 1 Mhz – IRD/LNMRI (para todo o sistema); 

            Fonte de alta tensão – Ortec – 478; 

            Multichannel Analyzer EG&G Ortec 7100; 

c. Auxiliares  

Osciloscópio Tecktronix 2245A; 

Frequencímetro digital Agilent 53131A; 

d. Software  

Programa de controle e aquisição de dados em Labview e planilha Excel para o 

cálculo da atividade. 

 

Antes de iniciar a determinação da atividade por unidade de massa pelo método de 

anti-coincidência 4π(CL)β-γ, com cintilador líquido e detector gama NaI(Tl), foram realizados 

os procedimentos a seguir: 

a. Determinar a massa da solução radioativa, em frasco na geometria para medição por 

cintilação líquida; 

b. Posicionar a fonte no suporte da blindagem e ajustar o tempo morto nos dois canais, 

para 50 μs; 

c. Ajustar o atraso, no gerador de atraso do canal gama, de 4 μs: 

      Gg (Ganho grosso) = 100 (Delay line amplifier 460); 

d. Ajustar a janela de energia no canal gama para 103,2 keV utilizando o módulo MI3: 

 Ni (Discriminação inferior MI3) = 4,2 V; e 

 Ns (Discriminação superior MI3) = 6,1 V; 
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e. Substituir o frasco com a solução radioativa, por um frasco nas mesmas condições, 

sem solução radioativa “branco”, para, a medição da radiação de fundo; 

f. Substituir o frasco “branco”, pelo frasco com a solução radioativa a ser medida, e 

proceder à medição; 

g. Ajustar o ganho e tensão aplicada nas duas fotomultiplicadoras no canal β:  

Gg (Ganho grosso) = 500, ajustado nos amplificadores 572A; 

Fotomultiplicadora A, AT = 1480 V; e 

Fotomultiplicadora B, AT = 1500 V; 

h. Variar a eficiência de contagem no canal β eletronicamente através do THRESHOLD 

± no módulo MTR2 do canal β, e fazer cinco medições de 40 s, para cada um dos 

pontos de discriminação escolhidos, por cada fonte em teste; 

i. Inserir os dados gerados pelo computador na planilha de cálculo da atividade aparente. 

A determinação da atividade aparente e parâmetro de eficiência são indicados na seção 

2.2.3; 

 

Determinação das atividades das fontes: 

a. Determinar a atividade aparente executando cerca de 800 medições com os 16 frascos 

para cintilação líquida utilizados, que renderam 10 valores de atividade aparente e 10 

valores de parâmetros de eficiência, por fonte;  

b. Ajustar esses valores linearmente pelo método dos mínimos quadrados utilizando 

software comercial para ajuste de curvas, e fazer a extrapolação para determinação da 

atividade real por fonte, como indicado na seção 2.2.3; 

c. Fazer avaliação estatística dos valores de atividade real por fonte para a obtenção da 

atividade real final e incertezas, como indicado na seção 2.6.1; 

d. Determinar a atividade real final para 14 fontes da Solução 2 na padronização de 

25/11/2013 e 8 fontes da Solução 1 de 27/09/2013; 

e. Exclusão de valores atípicos de atividade real de cada fonte, se a diferença entre a 

atividade de cada fonte e a média aritmética das atividades de todas as fontes for 

maior, que um desvio padrão do conjunto de valores das atividades (foram retirados 

dois valores de atividade nas duas padronizações). 
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3.2.1 OPERAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA DE ANTI-COINCIDÊNCIA 

 

O diagrama de blocos do sistema de calibração do método de anti-coincidência do 

LNMRI-IRD, implementado por da Silva (2008) é mostrado na figura 9. 

 

 

Figura 9: Diagrama de blocos do sistema de anti-coincidência 4π(CL)β-γ da DIMET-LNMRI (da SILVA, 

2008). 

 

No diagrama de blocos os módulos pré (pré-amplificador), somador e amplificador 

ligados às fotomultiplicadoras têm a função de amplificar e somar os dois pulsos betas vindos 

das duas fotomultiplicadoras, antes de chegar ao módulo MTR2 do canal beta. Os módulos 

pré, amplificador e atraso ligados ao detector de iodeto de sódio NaI(Tl) têm a função de 

amplificar e atrasar o pulso gama, antes de chegar ao módulo MTR2 do canal gama.  

Os módulos MTR2, MI1, MI2 e MI3 não são módulos comerciais. São módulos 

projetados e fabricados pelo LNHB da França e doados ao LNMRI – IRD, em um projeto de 

cooperação científica na área de desenvolvimento de métodos de medição (da SILVA, 2008).  

 No sistema de anti-coincidência do LNMRI – IRD, os pulsos vindos do amplificador 

do canal gama são atrasados pelo gerador de atraso, por 4 μs em relação aos pulsos do canal 

beta, e o tempo morto foi ajustado no valor de 50 µs (menor tempo morto ajustado em uma 

medição) no MTR2, de ambos os canais. O atraso do pulso gama impede o surgimento de 

anti-coincidências acidentais (BRYANT, 1962).  

Os pulsos vindos dos detectores, ao entrar no MTR2 são imediatamente contados nos 

canais beta e gama, e simultaneamente o tempo morto ajustado é disparado. O efeito de 

estender o tempo morto é alcançado disparando o tempo morto tanto na subida quanto na 
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descida dos pulsos de entrada, isso proporciona uma boa proteção contra pulsos saturados 

(pulsos na saída do amplificador (Figura 9) alterados na sua forma devido a amplitude 

excessiva dos pulsos na sua entrada – essa alteração produz um segundo pulso não 

relacionado a uma desintegração nuclear) e “pós-pulsos” simultâneos (pulsos indesejados 

produzidos por interferências fortuitas no sistema, que aparecem próximos em tempo após os 

pulsos nos canais beta e gama). O MTR2 de cada canal, além de gerar o tempo morto 

estendido, também fornece a contagem total dos canais beta e gama (BOUCHARD, 2000). 

A figura 10 mostra o efeito do tempo morto estendido sobre um pulso saturado, em 

que indevidamente aparece um segundo pulso (linha Entrada). Para lidar com este problema, 

um sistema de duplo Threshold independentes foi implementado (linhas Threshold e 

Discriminação). O primeiro processa, da forma habitual, a parte positiva do sinal (contagem 

do pulso e disparo do tempo morto). O segundo processa a parte negativa do sinal saturado 

(disparo somente do tempo morto). Ambos levam em conta o comprimento do pulso saturado 

(linha TM + Discriminação). Com essa configuração, a paralização real do canal é 

efetivamente medida, e o segundo pulso não é contado (linha Contagem). Um sistema é 

incorporado no módulo para medir a paralização do canal de acordo com a técnica de tempo 

vivo (linha Tempo vivo) (BOUCHARD, 2000). 

 

Figura 10: Efeito do tempo morto estendido em pulso saturado 

 

A figura 11 mostra que o efeito da proteção contra “pós-pulsos” simultâneos (linhas 

Entrada de pulsos e Canal de Contagem) é muito mais eficiente quando o tempo morto é 

estendido cada vez que um novo pulso aparece qualquer que seja a sua origem (linha Tempo 
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Morto), e quando o tempo morto não é acionado somente pela subida, mas pela descida dos 

pulsos de entrada no MTR2 (linhas Disparo do TM e Tempo Morto) (BOUCHARD, 2000). 

 

 

Figura 11: Efeito do tempo morto estendido em pulsos espúrios 

 

O módulo MI1 processa os pulsos gama e fornece as contagens dos pulsos gama total 

em janela e os pulsos gama não coincidentes em janela no canal comum. 

Na configuração da figura 9, os limiares (Threshold) superior e inferior dos pulsos são 

fornecidos pelo módulo MI1 (os dois limiares são ajustados pelo módulo MI3 ligado ao MI1). 

Um circuito eletrônico adequado fornece os pulsos necessários (pulsos digitais requeridos 

pelo MTR2 do canal gama e MI1). No final do tratamento, os pulsos a serem contados são 

gerados (BOUCHARD, 2002).   

Cada módulo MTR2 fornece uma informação de tempo vivo, que é processada pelo 

módulo MI2, para medir o tempo vivo no canal comum. Outra função deste módulo é 

distribuir os pulsos do oscilador que gera a frequência de referência (Figura 9).  

 

3.2.2 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE NO SISTEMA DE ANTI-COINCIDÊNCIA 

 

Com os dados da contagem gama total em janela   
 , da contagem de anti-

coincidências gama em janela   
   , da contagem total beta Nβ e do tempo vivo de cada 

contagem foi calculada a atividade aparente do 
153

Sm. Isto, utilizando a equação geral para a 

determinação da atividade aparente (Equação 40), já vista nos fundamentos teóricos do 

método de coincidência e anti-coincidência (seção 2.2.2): 

 

 



39 
 

    
       

 

  
    

                                                  [40] 

 

 

Em que: 

Aap é a atividade aparente; 

Nβ   é a taxa de contagem no canal beta corrigida para a radiação de fundo; 

  
        é a taxa de contagem gama em janela corrigida para a radiação de fundo; 

  
    é a taxa de contagem gama de eventos não correlacionados corrigida para a radiação 

de fundo.  

 

Para cada fonte utilizada foram obtidos 10 valores de atividades aparentes e os seus 

parâmetros de eficiência correspondentes. Foi plotado em um gráfico as atividades aparentes 

versus os parâmetros de eficiência, e aplicado o ajuste linear. A reta obtida no ajuste foi 

extrapolada para o valor zero do parâmetro de eficiência, achando-se a atividade real por cada 

fonte (seção 2.2.2 e 2.2.3). A atividade real foi corrigida para radiação de fundo e decaimento 

para uma data de referência.  

Na tabela 1 estão listados o tipo de distribuição dos componentes de incerteza na 

padronização da atividade do 
153

Sm por anti-coincidência.  

 

Tabela 1 Componentes de incertezas e tipos 

de distribuição na padronização da atividade 

do 
153

Sm no sistema de anti-coincidência  

Componentes de 

Incerteza 
Distribuição  

Ajuste   Normal 

Estatística 
 

Normal 

Tempo vivo 
 

Retangular 

Radiação de fundo 
 

Normal 

Massa 
 

Retangular 

Meia vida   Retangular 
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3.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CALIBRAÇÃO DO 
153

Sm 

 

A descrição do método é com relação à determinação do fator de calibração feita em 

Novembro/2013. As fontes de 
153

Sm citadas estão descritas na seção 3.1 preparação das 

fontes. 

Componentes do sistema de padronização secundária da câmara poço: 

a. Câmara de ionização poço ou reentrante CENTRONIC IG-11; 

b. Suporte para ampola; 

c. Fonte radioativa de referência de Rádio-226; 

d. Eletrômetro Keithley 6517A; 

e. Software em Labview, para controle e aquisição de dados, e planilha Excel para o 

cálculo da atividade e fator de calibração. 

 

Procedimentos experimentais do método utilizado foram os seguintes: 

a. O frasco da fonte a ser medida na câmara poço deve ter geometria de ampola com 2 

cm de solução a partir do fundo da ampola; 

b. Foram utilizadas duas fontes de 
153

Sm em ampola LNMRI, 124L13 e 125L13; 

c. A ampola com a amostra padrão do samário foi colocada no suporte, e introduzida no 

poço da câmara. Em seguida, o software Labview foi aberto no computador, e 

registrado a identificação da ampola contendo a amostra de samário, o intervalo de 

tempo para cada medição e o número de medições desejadas. E iniciaram-se as 

medições. A radiação de fundo e a fonte de referência de 
226

Ra foram medidas, antes e 

após a medição da solução de samário; 

d. Foram feitas 44 medições da fonte 124L13, 66 da radiação de fundo e 22 da fonte de 

referência. Para a fonte 125L13 foram feitas 110 medições e mesma quantidade para a 

radiação de fundo e fonte de referência; 

e. Com os dados de corrente e massa da amostra padrão do samário (fontes 124L13 e 

125L13), da corrente da radiação de fundo e da fonte de referência, e o valor da 

atividade por massa do padrão na data de referência, foi determinado o fator de 

calibração e incertezas como indicado na seção 2.3 e 2.6.1, respectivamente. 

 

Na tabela 2 estão listados o tipo de distribuição e o tratamento estatístico dos 

componentes de incerteza na determinação do fator de calibração do 
153

Sm.  
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Tabela 2 Componentes de Incertezas e tipos de 

distribuição na determinação do fator de calibração do 
153

Sm na câmara poço IG-11  

Componentes de Incerteza Distribuição  

Tempo de medição Normal 

Padrão 
 

Retangular 

Medição da corrente e radiação de fundo Normal 

Massa da fonte 
 

Retangular 

Estabilidade do sistema Normal 

Meia vida do padrão   Retangular 

 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DA MEIA-VIDA 
153

Sm 

 

Na determinação da meia-vida também foi utilizada o sistema da câmara poço IG-11. 

Os procedimentos experimentais foram os mesmos da determinação do fator de calibração.  

A fonte de 
153

Sm utilizada na determinação da meia-vida, não foi a mesma utilizada na 

determinação do fator de calibração. Pois, a determinação da meia-vida requer uma fonte com 

maior atividade, devido ao tempo de medição relativamente longo. A atividade inicial dessa 

fonte de samário foi de 3,1 MBq/g.  

O acompanhamento do decaimento da fonte de samário foi feito pela medição da 

atividade, por cerca de 10 meias-vidas, em ciclos de 22 medições de 100 s cada medição. 

Durante esse tempo ocorreram aumentos progressivos do tempo de medição, para compensar 

o decaimento da fonte. 

Foram obtidos 184 valores de atividade para aproximadamente 4000 medições da 

fonte 126L13 (fonte descrita na seção 3.1), e 66 medições para a radiação de fundo e 33 

medições para a fonte de referência (fonte usada para verificação da estabilidade da câmara 

poço), durante o período de tempo de dez meias-vidas. Em seguida foi feito o ajuste linear dos 

valores de atividade no tempo, pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o software 

para ajuste de curvas LabFit. Os parâmetros obtidos no ajuste foram usados para calcular a 

meia-vida conforme indicado na seção 2.4. 

Na tabela 3 estão listados o tipo de distribuição e o tratamento estatístico dos 

componentes de incerteza na determinação da meia-vida do 
153

Sm.  
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Tabela 3 Componentes de incerteza e tipos de distribuição 

na determinação da meia-vida do 
153

Sm na câmara poço   

IG-11 

Componentes de Incerteza Distribuição  

Tempo de medição Normal 

Reposição da ampola Retangular 

Medição da corrente e radiação de fundo Normal 

Estabilidade do sistema Normal 

Ajuste pelos mínimos quadrados Normal 

Geometria de medição em longo prazo Retangular 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DAS IMPUREZAS DE RADIONUCLÍDEOS 

 

A espectrometria gama não identificou impurezas de radionuclídeos, nas soluções de 

153
Sm utilizadas. A figura 12 mostra os principais fotopicos do espectro gama do 

153
Sm. O 

pico na extremidade esquerda, que ultrapassa o quadro da figura é o ruído eletrônico do 

sistema. 

 

 

 

Figura 12: Principais fotopicos do espectro gama do 
153

Sm. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE POR UNIDADE DE MASSA DO 
153

Sm                                                                         

 

Na tabela 4 são listadas as amostras utilizadas da Solução 1, seus respectivos valores 

de atividade por unidade de massa, média e desvio padrão da média, determinados no sistema 

de anti-coincidência em 27/09/2013, referenciados para 27/09/2013, 12:00 h. Dos valores de 

atividade obtidos das 10 fontes, foram retirados dois, após o teste para exclusão de valores 

não consistentes (seção 3.2). 
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Tabela 4 Amostras utilizadas na padronização da 

atividade do 
153

Sm no sistema de Anti-coincidência 

em 27/09/2013, Solução 1 

Amostra Atividade (kBq/g) 

191 

 

603,97 

 192 

 

603,89 

 193 

 

607,33 

 194 

 

607,99 

 195 

 

606,74 

 197 

 

607,97 

 198 

 

609,27 

 199   604,90   

Média *606,50 +/- 2,02 (0,33%) 

* Data de referência 27/09/2013, 12:00 h 

 

 

Na tabela 5 são listadas as amostras utilizadas da Solução 1, os seus respectivos 

valores de atividade por unidade de massa e desvio padrão da média, determinados no sistema 

CIEMAT/NIST em 27/09/2013, referenciados para 27/09/2013, 12:00 h. O método 

CIEMAT/NIST utilizou apenas as 5 fontes preparadas com cintilador Ultima Gold (Seção 

3.1). 

 

Tabela 5 Amostras utilizadas na determinação da 

atividade do 
153

Sm no sistema CIEMAT/NIST em 

27/09/2013 

Amostra Atividade (kBq/g) 

190 

 

604,40 

 191 

 

605,30 

 192 

 

605,90 

 193 

 

606,60 

 194 

 

606,30 

 Média *605,70 +/- 0,87 (0,14%) 

* Data de referência 27/09/2013, 12:00 h 
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Na tabela 6 são listadas as amostras utilizadas da Solução 2, os seus respectivos 

valores de atividade por unidade de massa e desvio padrão da média, determinados no sistema 

de anti-coincidência em 25/11/2013, referenciados para 25/11/2013, 12:00 h. Dos valores de 

atividade obtidos das 16 fontes, foram retirados dois, após o teste para exclusão de valores 

não consistentes (seção 3.2). 

 

Tabela 6 Amostras utilizadas na determinação da 

atividade do 
153

Sm no sistema de Anti-coincidência em 

25/11/2013 

Amostra Atividade (kBq/g) 

263 

 

969,00 

 264 

 

967,26 

 265 

 

968,13 

 266 

 

968,80 

 267 

 

969,89 

 268 

 

969,26 

 270 

 

970,31 

 271 

 

967,57 

 272 

 

964,66 

 273 

 

966,90 

 274 

 

969,74 

 275 

 

967,82 

 276 

 

966,45 

 277   964,71   

Média *967,98 +/- 3337,41 (0,34%) 

* Data de referência 25/11/2013, 12:00 h 

 

 

Na tabela 7 são listadas as amostras utilizadas da Solução 2, os seus respectivos 

valores de atividade por unidade de massa e desvio padrão da média, determinados no sistema 

CIEMAT/NIST em 25/11/2013, referenciados para 25/11/2013, 12:00 h. O método 

CIEMAT/NIST utilizou apenas as 8 fontes preparadas com cintilador Ultima Gold (Seção 

3.1). 
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Tabela 7 Amostras utilizadas na determinação da 

atividade do 
153

Sm no sistema CIEMAT/NIST em 

25/11/2013 

Amostra Atividade (kBq/g) 

263 

 

968,60 

 264 

 

964,70 

 265 

 

965,90 

 266 

 

968,10 

 267 

 

965,20 

 268 

 

966,50 

 269 

 

966,80 

 270 

 

965,70 

 Média *966,50 +/- 1,36 (0,14%) 

* Data de referência 25/11/2013, 12:00 h 

 

 

A flutuação menor dos valores de atividade obtidos pelo método CIEMAT/NIST em 

relação aos valores do método de anti-coincidência (observados pelas incertezas padrão nas 

tabelas 4 e 5; e 6 e 7), pode ser explicado pelo fato de, no método CIEMAT/NIST a eficiência 

de detecção (que é utilizada para a determinação da atividade) é calculada teoricamente como 

uma função do parâmetro teórico Figura do Mérito, através de simulações utilizando vários 

códigos computacionais. Mas, o método de anti-coincidência é totalmente experimental, o que 

pode explicar as incertezas padrão maiores.  

A tabela 8 apresenta os valores de atividade por unidade de massa do 
153

Sm obtidos 

pelos sistemas de anti-coincidência e CIEMAT/NIST, nas padronizações de Setembro e 

Novembro/2013. Os resultados foram corrigidos para radiação de fundo e decaimento, e 

referenciados para a mesma data e hora. 
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Tabela 8 Valores da atividade por unidade de massa e incertezas do 

153
Sm obtidos pelos Métodos de Anti-coincidência e CIEMAT/NIST 

Data Método 
Atividade 

(kBq/g) 

uA 

(%) 

uB 

(%) 

uc     

(%) 

27/09/2013 

Solução 1 

Anti-

coincidência 
606,51 0,37 0,19 0,42 

CIEMAT/NIST 605,70 0,31 0,34 0,46 

25/11/2013 

Solução 2 

Anti-

coincidência 
967,98 0,23 0,17 0,29 

CIEMAT/NIST 966,50 0,17 0,34 0,38 

Data e hora de referência, 27/09/2013 e 25/11/2013, 12:00h  

 

 

A atividade por unidade de massa determinada por cada método foi o resultado da 

média das atividades por unidade de massa das amostras utilizadas, com as suas respectivas 

incertezas. Os valores das incertezas obtidas nas medições realizadas em Setembro/2013 pelos 

dois métodos foram maiores, que as de Novembro/2013, por causa, do menor número de 

amostras. Os valores de incerteza estão de acordo com os encontrados na literatura para 

padronização absoluta da atividade por unidade de massa do 
153

Sm.  

A tabela 9 mostra as diferenças percentuais entre as atividades por unidade de massa 

encontradas pelos métodos de anti-coincidência e CIEMAT/NIST, nas padronizações de 

Setembro e Novembro/2013. Como se pode observar, os valores das diferenças ficaram muito 

abaixo de 1%, mostrando uma boa concordância entre as medições das duas padronizações. 
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Tabela 9 Diferença percentual entre os valores da atividade por unidade de 

massa do 
153

Sm obtidos pelos métodos de Anti-coincidência e CIEMAT/NIST 

 

Data Método 
 Atividade  

   (kBq/g) 

Total de 

Amostras 

Amostras 

Utilizadas 

Diferença 

(%) 

27/09/2013 

Solução 1 

Anti-

coincidência 
606,51 10 08 

0,13 

CIEMAT/NIST 605,70 05 05 

25/11/2013 

Solução 2 

Anti-

coincidência 
967,98 16 14 

0,15 

CIEMAT/NIST 966,50 08 08 

 

 

A figura 13 mostra em gráfico os valores de atividades obtidos pelos métodos de anti-

coincidência e CIEMAT/NIST nas duas padronizações realizadas, e relacionadas na tabela 5.    

 

 

Figura 13: Gráfico dos valores de atividade por unidade de massa do 
153

Sm obtidos pelos métodos de Anti-

coincidência e CIEMAT/NIST  

 

A figura 14 mostra a curva de eficiência típica do 
153

Sm, obtida no sistema de anti-

coincidência, para aplicação do método de extrapolação da eficiência β, e determinação da 

atividade real por unidade de massa. Foram representados os valores da atividade aparente 

versus parâmetro de eficiência e os pontos foram ajustados por uma reta pelo método dos 
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mínimos quadrados. O gráfico mostra a equação de ajuste da reta, o coeficiente de correlação, 

e as barras das incertezas.   

 

 

Figura 14: Curva de extrapolação do 
153

Sm 

 

A tabela 10 mostra as incertezas combinadas na padronização absoluta da atividade 

por unidade de massa do 
153

Sm neste trabalho e as publicadas na literatura, com os respectivos 

métodos. A incerteza deste trabalho é relativa à Solução 2 (padronização de 25/11/2014). 

Pode-se observar que o seu valor é compatível com as publicadas. Os termos PC e LS nas 

nomenclaturas dos métodos informam os tipos de detectores beta usados, Proporcional 

Counter (Contador Proporcional) e Liquid Scintillation (Cintilador Líquido). 

 

Tabela 10 Algumas uC obtidas na padronização 

absoluta da atividade por unidade de massa do 
153

Sm 

da literatura  

Referência Método 
uC            

(%) 

Schötzig, 

1999 

Coincidência  

4π(PC)β-γ 
0,10 

Bowles, 1998 
Coincidência  

4π(PC)β-γ 
0,09 

Dziel, 2014 
Anti-coincidência e 

Coincidência 4π(LS)β-γ 
0,40 

Este trabalho 
Anti-coincidência 

4π(LS)β-γ 
0,29 

 

y = 474084,319120x + 966952,138204 

R² = 0,995791 
9,66E+05

9,69E+05

9,72E+05

9,75E+05

9,78E+05

9,81E+05

9,84E+05

9,87E+05

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

(N
β

 N
γ
) 

/ 
N

c 
(B

q
/g

) 

(1 - εβ) / εβ 
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4.3 MEIA-VIDA E FATOR DE CALIBRAÇÃO 

 

4.3.1 MEIA-VIDA 

 

As medições de meia-vida do 
153

Sm foram realizadas num período de 20 dias, 

aproximadamente 10 meias-vidas. As Figuras 15 e 16 mostram o gráfico do ajuste linear dos 

dados plotados, em atividade por unidade de massa (Bq/g) por intervalo de tempo (dias) e o 

resíduo percentual do ajuste por intervalo de tempo (dias). O gráfico também mostra a 

equação de ajuste da reta e o coeficiente de correlação. A inclinação da reta do gráfico da 

figura 15 mostra que não há a presença de impurezas, de radionuclídeos. 

 

 

 

*As barras de incertezas são muito pequenas para aparecer na figura: a maior barra 0,34% da atividade 

Figura 15: Curva de decaimento do 
153

Sm  

 

O valor reduzido dos resíduos (o maior resíduo foi de 0,06%), como se pode ver na 

figura 16, possibilitou uma incerteza do ajuste bem reduzida, 0,00079%. Segundo Schrader 

(2004) isto ocorre com os radionuclídeos de meia-vida curta, pois é possível observar e, 

normalmente, corrigir os efeitos da linearidade nos resíduos de um ajuste de curva. Além do 

mais, o efeito da instabilidade do sistema de medição com câmara de ionização em longo 

prazo não interfere no resultado da meia-vida, para medições de até algumas semanas. Os 

resíduos observados mostram uma boa linearidade da resposta da câmara de ionização. 

 

y = -0,359306x + 17,574471 

R² = 0,999992 
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Figura 16: Gráfico dos resíduos percentuais versus intervalo de tempo. 

 

A tabela 11 mostra o valor da meia-vida e das incertezas em dias e horas encontrados 

por este trabalho e por outros publicados na literatura. O valor de meia-vida de referência é o 

da tabela de decaimento radioativo do 
153

Sm, publicada pelo LNHB desde 27/01/1998. A 

diferença relativa percentual entre a meia-vida deste trabalho e a de referência é de 0,03%. 

 

 

Tabela 11 Meia-vida do 
153

Sm obtida na câmara de ionização 

tipo poço IG-11 e valores de referência de outros autores com 

incertezas em dias e horas 

T1/2 (h) T1/2 (d) Referência 

46,2852 (12) 1,92855 (5) LNHB (Atual) 

46,2853 (14) 1,92855 (6) Unterweger et al. (1992) 

46,285 (4)   1,92854 (17)  Bowles et al. (1998) 

46,295 (6)   1,92895 (24) Dziel, et al. (2014) 

46,299 (27) 1,9291 (11) Este trabalho 
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4.3.2 FATOR DE CALIBRAÇÃO NA CÂMARA POÇO CENTRONIC IG-11 

 

A tabela 12 mostra os fatores de calibração e suas incertezas obtidos na câmara de 

ionização tipo poço CENTRONIC IG-11 do LNMRI para o 
153

Sm. Isto foi feito a partir dos 

valores da atividade por unidade de massa obtidos na padronização absoluta no sistema de 

anti-coincidência, para a Solução 1 em 27/09/2013 e para a Solução 2 em 25/11/2013. 

 A incerteza combinada do fator de calibração obtido para a Solução 1 (27/09/2013) 

foi maior que a incerteza total obtida para a Solução 2 (25/11/2013). Isto ocorreu, pois a 

incerteza na determinação da atividade por unidade de massa obtida para a Solução 1 

(27/09/2013) foi maior, devido a atividade ter sido menor em relação a Solução 2 

(25/11/2013) (estatística de contagem menor aumenta a incerteza).  

 

 

Tabela 12: Fatores de calibração do 
153

Sm obtidos 

na câmara de ionização tipo poço IG-11 e incertezas 

Data 
F               

(A/Bq) 10
-17 

 

uA     

(%) 

uB     

(%) 

uc 

(%) 

27/09/2013 

Solução 1 
0,5675 0,30 0,42 0,52 

25/11/2013 

Solução 2 
0,5690 0,14 0,29 0,33 

 

 

Na tabela 13 é mostrada a diferença percentual, entre os fatores de calibração do 

153
Sm, obtidos na câmara de ionização tipo poço CENTRONIC IG-11, para a Solução 1 em 

27/09/2013 e para a Solução 2 em 25/11/2013. Pode-se ver que a diferença percentual entre os 

fatores de calibração, reflete a boa convergência entre os valores da padronização da atividade 

por unidade de massa, obtidos pelo método de anti-coincidência (Tabelas 4 e 5), de onde 

foram originados esses fatores. 

O fator de calibração para o 
153

Sm utilizado como padrão do sistema da câmara de 

ionização tipo poço é o obtido da Solução 2 em 25/11/2013 (Tabelas 12 e 13). 
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Tabela 13 Diferença percentual entre os fatores de 

calibração do 
153

Sm obtidos na câmara poço CENTRONIC 

IG-11 

Data 
F  

(A/Bq) 10
-17 

 

Diferença (%) 

 

27/09/2013 

Solução 1 
0,5675 

0,26 
25/11/2013 

Solução 2 
0,5690 
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5. CONCLUSÕES 

 

A consistência entre a primeira e a segunda padronização do 
153

Sm e os valores de 

incerteza baixos foram indicativos dos resultados satisfatórios obtidos neste trabalho. Isto 

também pode ser observado pela proximidade dos valores da diferença percentual entre os 

valores da atividade por unidade de massa, obtidos pelos métodos de anti-coincidência e 

CIEMAT/NIST nas duas padronizações. 

 A comparação com outro método independente foi uma boa maneira de validar a 

padronização primária do 
153

Sm no LNMRI – IRD. A validação foi necessária, pois, o 
153

Sm 

ainda não tinha sido padronizado no laboratório. Desta forma, o LNMRI poderá oferecer 

rastreabilidade às medições de 
153

Sm, nas comparações realizadas com os Serviços de 

Medicina Nuclear e Centros Produtores de Radiofármacos, para a garantia da qualidade na 

utilização do 
153

Sm.  

 A partir da padronização da atividade do 
153

Sm, foi determinado o fator de calibração 

no sistema de padronização secundária com câmara de ionização tipo poço. As incertezas 

obtidas são compatíveis com as de outros radionuclídeos medidos no laboratório nacional. 

Esta padronização capacita o LNMRI a garantir a rastreabilidade do 
153

Sm no Brasil.  

A determinação da meia-vida teve como objetivo principal verificar a linearidade da 

câmara de ionização, a qual se mostrou satisfatória, para conferir ao fator de calibração a 

qualidade metrológica requerida. O valor de meia-vida se mostrou dentro do esperado.  

Assim, o LNMRI está apto para participar de comparações internacionais com o 

153
Sm, quando houver oportunidade.  

Como trabalho futuro recomendamos a padronização de outros radionuclídeos com 

meia-vida curta, e que não tenham sido ainda padronizados no LNMRI - IRD.  
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