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RESUMO 

A norma regulatória NN CNEN 3.05, que trata de requisitos de segurança e proteção 

radiológica em medicina nuclear não faz recomendações para medição da linearidade e sobre a 

precisão do relógio no controle de qualidade de ativímetros. Além disso, os computadores 

utilizados nas medições com as câmaras de ionização do tipo poço neste trabalho não possuem 

rastreabilidade da grandeza tempo (s) e não há nos protocolos internacionais de práticas em 

medicina nuclear um valor único para o resultado da medição da linearidade para 

radionuclídeos distintos. Neste trabalho foram propostas soluções para estas questões, sendo 

proposto o lambda (λ) adimensional ln(2), como valor teórico para a medição da linearidade de 

ativímetros em medicina nuclear, e a rastreabilidade da grandeza tempo (s), foi implantada 

diretamente nos computadores dos sistemas de medição de câmara de ionização do tipo poço 

do LNMRI, calibrando a base de tempo interna. Os resultados para os radionuclídeos testados 

no ativímetro CRC-15R neste trabalho apresentaram os valores finais de 18F = 

0,69469 ± 0,76 %, 99mTc = 0,69323 ± 0,66 % e 131I = 0,68870 ± 0,78 %. A estimativa dos 

valores de meia vida, calculada através do lambda final com um nível de confiança de 95%, 

para os radionuclídeos testados, foi de 18F = (6 570 ± 50) s, 99mTc = (21 621,7 ± 142,7) s e 131I 

= (8,02 ± 0,06) dias. O offset do tempo (dt/t) dos computadores em relação a base de tempo 

estável CSAC foi de CI-1 = (16,2 ± 0,7) μs·s-1, CI-2 = (-14,0 ± 0,9) μs·s-1 e CI-3 = 

(32,7 ± 1,5) μs·s-1. 

 

Palavras-chaves: Linearidade, modelagem 3,32, ativímetros, base de tempo. 
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ABSTRACT 

The regulatory standard NN CNEN 3.05, which deals with safety requirements and 

radiation protection in nuclear medicine, does not make recommendations for measuring the 

linearity and about the accuracy of the clock in quality control of activimeters. In addition, the 

computers used in the measurements with the well-type ionization chambers in this work do 

not have traceability of the time (s) and there are not in the international nuclear practice 

protocols a single value for the linearity measurement result for different radionuclides. In this 

work, solutions were proposed for these questions, being proposed the lambda (λ) 

dimensionless ln(2), as a theoretical value for the measurement of the linearity of activimeters 

in nuclear medicine, and the traceability of the time quantity (s), was implanted directly in the 

of the LNMRI well-type ionization chamber measurement systems, calibrating the internal time 

base. The results for the radionuclides tested in the CRC-15R activimeter in this work presented 

the final values of 18F = 0.69469 ± 0.76%, 99mTc = 0.69323 ± 0.66% and 131I = 

0.68870 ± 0.78%. The estimated half-life values, calculated through the final lambda with a 

95% confidence level, for the radionuclides tested, were 18F = (6 570 ± 50) s, 99mTc = 

(21 621.7 ± 142.7) s and 131I = (8.02 ± 0.06) days. The time offset (dt/t) of the computers 

relative    to    the    CSAC    stable     time    base     was      CI-1 = (16.2 ± 0.7) μs·s-1, CI-2 = 

(-14.0 ± 0.9) μs·s-1 and CI-3 = (32.7 ± 1.5) μs·s-1. 

 

Keywords: Linearity, modeling 3.32, activimeters, time base. 
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Se   –  Erro padrão da estimativa 

Sa   –  Erro padrão do intercepto 

Sb   –  Erro padrão do coeficiente angular 
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kT1
2

   –  Constante adimensional de valor 3,321928094887... meias vidas, 

em um intervalo de decaimento de -ln(10) a uma taxa de variação constante lambda 

adimensional -ln(2) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Associamos a medicina nuclear, a área de aplicação multidisciplinar que utiliza uma 

gama de conhecimentos e ferramentas, com o propósito de realizar tratamento ou diagnóstico 

clínico, com o auxílio de radionuclídeos geralmente classificados como meia vida curta [1], 

somadas a características físico-químicas dos radionuclídeos, compatíveis com a prática 

proposta. 

 
São utilizados neste contexto, equipamentos de diagnóstico como gama câmaras e 

tomógrafos (PET), sistemas de medição da atividade do radionuclídeo utilizado, conhecidos 

como ativímetros, curiômetro ou calibrador de dose e os monitores de área / superfície para 

cumprir exigências de radioproteção. Além disso, são utilizadas blindagens para manipulação 

do radionuclídeo, frascos para transporte do radionuclídeo em meio líquido, seringas para 

dosagem e transferência do radionuclídeo para o paciente, em alguns casos software de 

aquisição, análise e tratamento de dados de medição da atividade, e imagem em computadores 

somadas as técnicas e procedimentos de manuseio com radionuclídeos [2]. 

 
Esse universo de componentes e suas combinações exigem procedimentos ou protocolos 

bem definidos, e no caso de equipamentos de medição, o devido controle de qualidade, para 

assegurar que as medições realizadas estejam em uma determinada faixa de tolerância. Dessa 

forma, para medições de atividade, existem um determinado número de testes recomendados 

através de documentos internacionais [3], e na norma regulatória Brasileira para área de 

medicina nuclear CNEN 3.05 [4], chamados testes de controle de qualidade, com o objetivo de 

balizar as boas práticas que os serviços de medicina nuclear devem aplicar em suas rotinas. 

 
A metrologia nesta área também tem um papel importante, pois a rastreabilidade das 

medições de atividade e o controle das condições de funcionamento do ativímetro são 

primordiais para a correta entrega da dose ao paciente. 

 
A CNEN 3.05 [4] recomenda a calibração de monitores de área e superfície em 

laboratórios de metrologia devidamente autorizados pela CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear) e o sistema da qualidade pela norma ISO 17025 [5] implementado, mas nos 

medidores de atividade, este controle é realizado apenas através de fontes padronizadas. Os 
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medidores de atividade possuem testes adicionais no controle de qualidade que podem ser 

diários, anuais ou na instalação do equipamento, para garantir o bom funcionamento [4]. 

 
O teste de linearidade é um dos testes de controle de qualidade recomendado em 

documentos internacionais [2, 3, 7, 10], documentos específicos de países signatários da 

Organização das Nações Unidas - ONU [6, 8, 9] e pela norma regulatória Brasileira para 

medicina nuclear [4], que mede o comportamento da medição do radionuclídeo em um 

ativímetro, por exemplo utilizando o método do decaimento da fonte radioativa, em um 

determinado número de meias vidas e atividade inicial, para verificar a faixa de operação do 

equipamento e se a resposta em função do tempo para a atividade medida é ideal. Para esta 

tarefa, o radionuclídeo 99mTc é o mais amplamente utilizado nos testes de controle de qualidade, 

devido a facilidade de obtenção e o custo, mas o 18F também pode ser utilizado [9]. 

 
Para o teste de linearidade, é necessário um determinado número de medições em função 

do tempo, para plotar a curva de decaimento e verificar a tolerância recomendada pela norma. 

Os parâmetros do tempo são a data-hora da medição e o intervalo de tempo entre as medições. 

Os protocolos TRS 454 [3], RPS 14.2 [8] e RPT 181 [9] fazem referência a observância da 

precisão do rélogio, para a verificação da hora do dia utilizado, e a verificação e ajuste quando 

necessário, devido a influência do tempo aumentar com a redução do tempo de meia vida do 

radionuclídeo, utilizado para a correção do valor de atividade inicial ou atual. Nenhum 

documento específico faz referência a calibração da base de tempo utilizada nas medições. 

 
O documento TECDOC 317 da AIEA [10] de 1984 classificou o teste de linearidade 

como teste de aceitação e referência, junto com a inspeção física, precisão e exatidão, radiação 

de fundo, e a checagem de reprodutibilidade como teste operacional. Neste protocolo é visto 

com detalhamento como medir e parametrizar a curva de linearidade e a utilização de um 

número 3,32, para checar a meia vida à 1/10 da atividade inicial após este teste, além de fixar a 

tolerância em ± 10 %, não havendo recomendações sobre verificação e ajuste do relógio 

utilizado. Em 1991 foi publicado o TECDOC 602 da AIEA [11], incluindo avanços no campo 

da análise de imagens em medicina nuclear, mantendo a recomendação do número 3,32 para 

análise da meia vida a 1/10 da atividade inicial. 

 
O PUB 1198 [7] é um manual de recursos em medicina nuclear da AIEA para 

estabelecimento de um serviço de medicina nuclear. Este protocolo de fevereiro de 2006 

recomenda para o teste de linearidade uma faixa de giga à kilobequerel, na aceitação do 
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equipamento com periodicidade anual, além dos testes de alta tensão, radiação de fundo, ajuste 

de zero, precisão, geometria, constância e segurança elétrica e não faz referência a verificações 

e ajuste do relógio utilizado. 

 
O NPL 93 [6] é um guia de boas práticas de medição do NPL (National Physical 

Laboratory) de maio de 2006, contendo além das recomendações para o controle de qualidade, 

recomendações para a avaliação da incerteza e fontes de erro das medições. Para o teste de 

linearidade é recomendado uma lista detalhada de passos, onde a menor medição deve ser pelo 

menos 100 vezes maior que a radiação de fundo, cobrindo 10 meias vidas de decaimento, pelo 

método do decaimento com a fonte 99mTc, em uma faixa de 100 vezes à radiação de fundo até 

100 000 vezes à radiação de fundo, devendo estar dentro de -0,1154 h-1 ± 0,1 % (escala do eixo 

X em horas), considerando uma meia vida de 6,007 h. A verificação do relógio utilizado para 

checagem da hora não consta como parâmetro de controle de qualidade neste protocolo. 

 
O TRS 454 [3] é um protocolo de práticas da AIEA de novembro de 2006, com 

propósito tanto para os serviços de medicina nuclear quanto para os laboratórios de dosimetria 

padrão secundários (SSDL’s), considerando princípios dos protocolos GS-R-3 (Safety 

Standards Series) e ISO 17025, que trata de requisitos para laboratórios de ensaio e calibração. 

O documento é voltado para o público de radiofarmacistas, tecnólogos em medicina nuclear, 

físicos médicos, técnicos em laboratórios padrão secundário e gerentes operacionais. Este 

documento é bem detalhado e o teste de linearidade é recomendado na aceitação, anualmente e 

no reparo, além dos valores de tolerância dentro de 2 % para laboratórios de dosimetria padrão 

secundário e 5 % para outros laboratórios. Para a linearidade é recomendado o 99mTc com meia 

vida considerada de 6,0067 h e dois métodos de análise, sendo os métodos de análise pelo 

tempo de decaimento e o método de blindagem, além de fazer referência ao critério de precisão 

do relógio em ± 1 minuto. 

 
O RPS 14.2 [8] foi publicado em agosto de 2008 pela Agência de Segurança Nuclear e 

Proteção Radiológica Australiana (ARPANSA), sendo um código de práticas com 

recomendações de boas práticas em medicina nuclear para o trabalho diário dos serviços de 

medicina nuclear e profissionais. O teste de linearidade é recomendado com periodicidade 

anual, no reparo e manutenção, com critério de aceitação de ± 10 %. O método recomendado 

para linearidade é o tempo de decaimento com o 99mTc, e contém uma lista de passos para 
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parametrizar o gráfico e para analisar o intervalo de tolerância da linearidade. Para este teste é 

recomendado o tempo utilizado com precisão em ± 1 minuto. 

 
A Associação Americana de Físicos em Medicina (AAPM) publicou o documento 

RPT 181 [9] em junho de 2012 voltado para seleção, utilização, calibração e controle de 

qualidade em medicina nuclear. Para o teste de linearidade, este documento recomenda os 

métodos do decaimento e da blindagem. Para o método do decaimento, a atividade inicial 

recomendada é a maior possível, próxima ao valor utilizado nos procedimentos diários, com 

medições em intervalos de tempo de 2 h, até 1 MBq, anotando a hora precisa em ± 1 minuto 

com o mesmo relógio, sendo realizado no teste de aceitação e anualmente com 99mTc. Para o 

mesmo método do decaimento em sistemas que utilizam 18F (PET), recomenda utilizar o maior 

valor de atividade possível de 18F na medição inicial, em intervalos de 30 minutos até 1 MBq, 

com precisão no relógio de ± 15 s, utilizando o mesmo relógio para a informação de hora. A 

precisão do relógio é classificada como teste de rotina para o controle de qualidade, 

recomendando a sincronização ao tempo padrão e fornecido o link do NIST (www.time.gov.), 

sendo a verificação do relógio na aceitação do equipamento com periodicidade diária (dia de 

utilização), anual e além de após reparo. 

 
A CNEN 3.05 [4] que trata de requisitos de segurança e proteção radiológica para 

serviços de medicina nuclear no Brasil, de dezembro de 2013 classifica o teste de linearidade 

como um dos testes de controle de qualidade, com periodicidade anual e no teste de aceitação 

do equipamento, devendo estar em um intervalo de ± 10 %. A norma recomenda outros testes 

como repetibilidade, ajuste de zero, radiação de fundo, alta tensão, exatidão, precisão e teste de 

geometria, mas não faz recomendações sobre o tratamento de dados para análise da linearidade 

e não faz recomendações sobre a verificação e ajuste do relógio utilizado para informação da 

hora do dia. 

 
O PUB 1617 [2] da AIEA é um manual para professores e estudantes, de dezembro de 

2014, que trata de vários aspectos da física das radiações, radiobiologia, radioproteção, 

produção de radionuclídeos, estatística para medição com detectores de radiação, desempenho 

de medidores, física na radiofarmácia, dispositivos de imagem em medicina nuclear entre 

outros assuntos relacionados. O teste de linearidade é recomendado até, a cada 4 meses, com 

uma atividade em torno de 37 GBq, coletando os dados a cada 12 h, em 3 dias consecutivos em 

aproximadamente 12 meias vidas. A atividade medida e a atividade do melhor ajuste devem 

http://www.time.gov/
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estar com uma diferença máxima entre ± 10 % para a linearidade. Não há recomendações sobre 

a verificação do relógio utilizado para a informação da hora. 

 
Elinnor et al. [12] listou os testes recomendados para instrumentação em serviços de 

medicina nuclear e Elinnor et al. [13] listou as recomendações para controle de qualidade de 

rotina, onde a precisão do relógio é citada nas duas publicações para os testes com ativímetros. 

 
A avaliação de desempenho de ativímetros requer radionuclídeos rastreados a referência 

nacional onde Santos et. al [14] realizaram o estudo de viabilidade para implementação de uma 

rede nacional de calibração de radionuclíeos em medicina nuclear, teste de desempenho com 

radionuclídeos para procedimentos específicos onde Fragoso et. al [15] realizaram a avaliação 

de ativímetros para sistema PET, teste de desempenho nos laboratórios de referência onde 

Martins e Potiens [16] realizaram a avaliação dos sistemas de referência para calibração de 

ativímetros, e o levantamento do controle de qualidade dos ativímetros em uma determinada 

região fornece o panorama do alcance das recomendações nos serviços de medicina nuclear, 

onde Ana et. al [17] realizaram o este levantamento no estado de São Paulo (BR), Fragoso et.al. 

[18] na região nordeste Brasileira e Iwahara et. al. [19] a nível Nacional. 

 
A calibração dos ativímetros é necessária para o controle de qualidade de ativímetros 

[20, 21], a comparação entre sistemas de medição [22, 23], e auditoria com radionuclídeos 

específicos [24], além da determinação dos fatores de geometria que impactam nos resultados 

[25]. 

 
Historicamente a necessidade por melhores resultados de equipamentos e processos são 

uma premissa da área, onde podemos citar alguns processos como Woods et. al. [26] 

desenvolveram uma inovação em um ativímetro com melhores características de resposta, 

Fitzgerald [27] desenvolveu um sistema automatizado para padrões secundários de atividade, 

Souza e Peixoto [28] desenvolveram um sistema de alinhamento da fonte radioativa para 

minimizar as incertezas de posicionamento e Willegaignon et al. [29] propôs a substituição do 

18F em testes de linearidade em ativímetros nos sistemas PET pelo 99mTc para redução de custos. 

 
Em relação ao número 3,32, recomendado pelos TECDOC 317 e 

TECDOC 602 [10, 11], para verificação da meia vida no teste de linearidade, Saha [30] em seu 

livro voltado para física e radiobiologia em medicina nuclear de 2001, Powsner e Powsner [31] 

em 2006 em seu livro de conceitos essenciais de física em medicina nuclear, e Biersack e 
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Freeman [32] em 2007 em seu livro de medicina nuclear demonstram a relação entre a camada 

deciredutora e semiredutora, sendo 1TVL (CSR) = 3,32 HVL’s. 

 
Sheperd e Sheperd [33] em 2008 em seu livro de problemas e soluções para estudos 

energéticos, demonstram a relação de um intervalo ln(10) = 2,3, que corresponde a uma década 

decimal e deriva na relação 3,32 T1/2, que é o tempo necessário para a atividade decair à 1/10 

do valor inicial. 

 
Lindenfeld e Brahmia [34] em 2011, demonstram a modelagem do gráfico em razão 

N/N0 em função da escala de T1/2, onde a divisão do tempo de medição t dividido pela meia 

vida do radionuclídeo T1/2, gera a escala em número de meias vidas decaidas adimensional, e a 

relação entre 3,32 T1/2 e o decaimento a 1/10 de A0 (atividade inicial). 

 
Cherry et al. [35], reforçam a aplicação de [30-32] para relação de correlação numérica 

3,32 entre TVL’s e HVL’s. 

 
Sheperd e Sheperd [36] em 2014, demonstram novamente a mesma relação de [33] de 

um intervalo ln(10) = 2,3, que corresponde a uma década, e deriva na relação 3,32 T1/2, que é o 

tempo para a atividade decair a 1/10 do valor da atividade inicial. 

 
  

 

1.1 Objetivo geral 

Propor o lambda (λ) adimensional ln(2), como valor teórico de referência para a 

medição da linearidade de ativímetros em medicina nuclear e prover a rastreabilidade da 

grandeza tempo (s) nos computadores dos sistemas de medição de câmara de ionização do tipo 

poço do LNMRI. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 - Prover a rastreabilidade da grandeza tempo (s) nos computadores dos sistemas das câmaras 

do tipo poço e ativímetro, pelo método NIST do totalizador, e a medição dos intervalos de 

processamento dos programas de aquisição; 
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- Verificar experimentalmente a relação do número 3,32 com diferentes radionuclídeos, para 

comprovar o lambda (λ) adimensional ln(2) como valor teórico de referência, para a medição 

da linearidade de ativímetros; 

 
 - Medir a linearidade no trabalho, com o radionuclídeo 99mTc nos 3 conjuntos CI-1, CI-3 e 

CRC-15R, e medir os 3 radionuclídeos 18F, 99mTc e 131I no ativímetro CRC-15R, utilizando o 

mesmo modelo e o mesmo lambda (λ) adimensional ln(2) para verificação dos resultados; 

 
- Avaliar qualitativamente a curva de linearidade, utilizando a análise de normalidade dos dados 

linearizados de medição, para acompanhamento do comportamento do ativímetro; 

 
- Avaliar e estimar a incerteza de medição do lambda (λ) adimensional ln(2), em cada sistema 

e radionuclídeo testado; 

 
- Confirmar a aplicabilidade da modelagem com o número 3,32 baseado nos resultados finais. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Tempo e Frequência 

2.1.1 BIPM e CCTF 

Data de 22 de junho de 1799, a criação do sistema métrico decimal durante o período 

da Revolução Francesa, sendo o marco a deposição de dois padrões de platina, representando a 

padronização do metro e do quilograma [37]. 

 
Outro marco importante foi em 20 de maio de 1875 com a convenção do metro, assinada 

em Paris, por 17 Estados, sendo o principal foco a adoção de um organismo internacional 

responsável pelas atividades metrológicas e o metro como sendo a unidade básica de 

comprimento. 

 
Em 1889, foi realizada a primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) que 

sancionou os protótipos internacionais do metro e do quilograma, que junto ao segundo (s) 

astronômico formaram o sistema MKS. 

 
Em 1912, com 16 representantes, incluído o Brasil, foi criado o BIH (Bureau 

Internacional da Hora) [38]. 

 
Em 1921, na 6ª convenção do metro, o Bureau International des Poids et Mesures 

(BIPM) estendeu o escopo e as responsabilidades em outros campos de atuação e foi criado o 

comitê consultivo para eletricidade (CCE, e atualmente CCEM) [37]. 

 
Em 2005, foi criado o grupo de trabalho CCTF (Comitê Consultivo de Tempo e 

Frequência) onde os principais objetivos são o de desenvolver e propor padrões para a 

documentação específica, prover fóruns de discussão, interagir com o BIPM em questões 

relacionadas ao Tempo Atômico Internacional (TAI) e encorajar, facilitar e disponibilizar ajuda 

para a comparação direta entre padrões primários de frequência e a construção de novos padrões 

[39]. 

 
Atualmente o Brasil participa no CCTF como observador oficial através do 

Observatório Nacional (ON/MCTIC), por meio da designação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO/MDIC) [40]. 
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2.1.2 Escalas de tempo TAI, UTC, TA (ONRJ), UTC (ONRJ), UTCr e o leap second 

O TAI, ou Tempo Atômico Internacional, é uma escala de tempo ininterrupta, 

oficialmente iniciada em 01 de janeiro de 1958 às 00:00:00 UTC, sendo o tempo fornecido por 

um relógio atômico que não leva em consideração a contribuição das oscilações, no período de 

rotação da Terra [41]. 

 
Já a escala de tempo UTC ou Tempo Universal Coordenado é uma escala de tempo com 

resultados publicados no site do BIPM com periodicidade mensal [42], e leva em consideração 

a oscilação do período de rotação da Terra, ou dia solar médio, onde a mesma é gerada por um 

conjunto de relógios atômicos dos Institutos Nacionais de Metrologia e participantes, sendo a 

base da hora mundial, e é corrigida eventualmente em ± 1 segundo intercalado (leap second), 

que é a correção da diferença entre o tempo gerado pelo relógio atômico e o tempo relacionado 

ao dia solar médio referente a rotação da Terra.  

 
O TA (ONRJ) é o tempo atômico gerado pelo conjunto de relógios do Observatório 

Nacional, que é uma escala de tempo independente e o UTC (ONRJ) ou HLB (Hora Legal 

Brasileira) é a hora gerada pelo Observatório Nacional com uma diferença de dezenas de 

nanossegundos em relação à hora mundial UTC. 

 
O leap second [43] ou segundo intercalado, é a correção em ± 1 segundo no UTC, 

quando a diferença de tempo entre a rotação da Terra e o tempo atômico for maior que 0,9s em 

módulo. Atualmente, a diferença entre o TAI e o UTC é de 37 segundos intercalados, de onde 

vem a expressão “a Terra está desacelerando”, fazendo menção ao comportamento do tempo 

de rotação da Terra estar atrasado em relação ao tempo de uma escala atômica. O IERS 

(International Earth Rotation Service) [44] é a instituição responsável por monitorar e 

recomendar o ajuste ao BIPM quando se fizer necessário. 

 
O UTC (ONRJ) é o tempo gerado pelo Observatório Nacional, que além de contribuir 

para a hora mundial, é a base para a geração da HLB (Hora Legal Brasileira), disseminada para 

todo o Território Nacional (Brasil) em seus 04 fusos horários e o UTC (INXE), a escala de 

tempo gerada pelo INMETRO, que também contribui para a realização da hora mundial. 

 
O UTCr [45] é uma escala de tempo publicada com periodicidade semanal, com início 

em 01 julho de 2013 em um projeto piloto, onde os resultados servem de base para correções 
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dos padrões de tempo das Instituições participantes, de forma a melhorar o resultado do UTC 

mensal gerado pelos participantes. 

 

 

2.1.3 Dia juliano modificado - MJD 

O calendário juliano é uma sequência contínua de tempo, utilizado na Astronomia, que 

data de 1 de janeiro de 4713 a.C [46]. O dia juliano modificado MJD é a escala juliana subtraída 

de uma constante 2 400 000,5, que data de 1 de janeiro de 1858 às 00:00 UTC. 

 

 

2.1.4 Circular - T 

É uma publicação com periodicidade mensal provendo a rastreabilidade do Tempo 

Universal Coordenado (UTC), onde os laboratórios dos Institutos Nacionais são codificados 

como UTC (k), sendo k o código do laboratório. A circular-T [42] exibe os valores da diferença 

[ UTC - UTC (k) ] a cada 5 dias no mês, em escala de MJD com finais 4 e 9 dentro deste mês, 

de aproximadamente 80 instituições participantes, além de outras informações relevantes 

também declaradas como as componentes de incerteza tipo A e tipo B. 

 
O Brasil possui duas instituições enviando dados ao BIPM para contribuir com o UTC 

mundial, sendo o Instituto Nacional Metrologia responsável legalmente pela metrologia no 

Brasil, o INMETRO [47], codificado como UTC (INXE) e o UTC (ONRJ) sendo o 

Observatório Nacional, que é a Instituição Designada [48] pelo INMETRO para disseminar as 

grandezas de tempo e frequência em território nacional e representá-lo no cenário nacional e 

internacional. 

 
A circular-T vem sendo publicada desde 1º de março de 1988 e os resultados são 

constantemente apurados pelo grupo de trabalho do CCTF. 
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2.1.5 Padrões de Tempo e Frequência 

Padrões de tempo e frequência normalmente fornecem informações como intervalo de 

tempo (s), frequência (Hz) e em alguns casos a hora–minuto–segundo do dia no display digital. 

É composto de um oscilador chamado clock (batimento) e uma interface, que pode ser através 

de um painel de comando e controle ou porta de comunicação serial, para disponibilizar a 

informação de tempo e intervalo de tempo. 

 
O intervalo de tempo é a duração entre dois eventos consecutivos e a frequência é a taxa 

de repetição dos eventos em um intervalo de 1 segundo. Padrões de tempo e frequência geram 

sinais de saída de 1 pulso por segundo (1 PPS) ou de frequência, como por exemplo 10 MHz, 

e estes sinais são utilizados como referência para sistemas de medição que necessitam de 

rastreabilidade no domínio do tempo. São construídos utilizando um cristal de quartzo, 

combinados a uma eletrônica e são sofisticados quando associados a características intrínsecas 

de outros elementos químicos [49]. 

 
Cristais de quartzo podem ser utilizados sem controle, como são encontrados em 

computadores, cronômetros digitais, relógios de pulso e uma gama de equipamentos 

eletrônicos, ou controlados, de forma a melhorar o desempenho do fator de qualidade Q [50], 

que define a estabilidade da frequência de ressonância do oscilador conforme a figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fator de qualidade Q [49] 

 

Devido as suas características físicas, o cristal de quartzo pode mudar a frequência de 

ressonância devido a mudanças de temperatura, humidade, pressão e vibração. Para contornar 

este problema, podemos citar dois tipos de osciladores de quartzo sendo RTXO, TCXO e 
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OCXO [51]. RTXO utiliza um invólucro hermeticamente lacrado e um quartzo com mínima 

influência de temperatura. TCXO é o tipo de oscilador a cristal com compensação de 

temperatura, onde um sensor de temperatura é usado para gerar a correção de tensão e controlar 

o ponto de operação. OCXO é o tipo de oscilador a cristal com temperatura controlada através 

de uma câmara chamada de forno, mantendo a temperatura de operação constante independente 

das variações da temperatura externa ambiente. 

 
Dessa forma, chamamos “padrão de quartzo”, o equipamento que contém um oscilador 

de quartzo para produzir o “batimento” do sinal de tempo e frequência. 

 
Outro tipo é o padrão de tempo e frequência de rubídio 87. Este equipamento é formado 

por um oscilador a quartzo, circuito eletrônico dedicado, um tubo com uma lâmpada de vapor 

de rubídio e componentes acessórios de sensoreamento e controle. É chamado padrão de rubídio 

porque a frequência de ressonância do elemento químico rubídio de 6 834 682 608 ciclos por 

segundo é utilizada para controlar a frequência de oscilação do cristal de quartzo. Esta 

sofisticação provê uma melhora na estabilidade de frequência gerada por este conjunto 

comparado ao padrão de quartzo. A figura 2 exibe o diagrama de funcionamento. 

 

 

 Figura 2 – Padrão de rubídio 

 

O padrão de tempo e frequência de césio 133, é atualmente utilizado na definição da 

grandeza segundo no SI, sendo o número de 9 192 631 770 ciclos da transição hiperfina do 

átomo de césio 133. O padrão de césio de feixe térmico e um sistema comercial que possui um 

padrão de quartzo com as melhores características tecnológicas do mercado, associado a um 

tubo a vácuo com uma fonte de césio 133, acoplado a um forno para liberação termoiônica, 

uma câmara de microondas para excitação dos elétrons liberados, dois magnetos de entrada e 
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saída para seleção de spin e uma fotomultiplicadora para medição do feixe de elétrons em 

unidades de corrente eletrônica de saída mostrado na figura 3. 

 

 

 Figura 3 – Padrão de césio 133 

 

O padrão de césio mais sofisticado é utilizado a feixe de átomos frios, utilizando uma 

câmara com laser para “resfriamento” de átomos [52]. Um padrão de césio pode chegar a 

estabilidade de 1 s em 300 milhões, conforme informação do NIST [53]. 

 
O padrão de Maser de Hidrogênio é composto por um quartzo, um tubo com átomos de 

hidrogênio, e circuito dedicado, onde a frequência de ressonância do átomo de hidrogênio é de 

1 420 405 752 Hz que controla o ponto de operação do oscilador de quartzo, sendo classificados 

em padrões passivos e ativos. 

 
A utilização de padrões de Césio ou Maser de Hidrogênio é selecionada devido a 

necessidade de aplicação do comportamento de estabilidade a curto e longo período. Os padrões 

de césio 133 possuem estabilidade de frequência a longo prazo e não são tão sensíveis a variação 

de temperatura. Os padrões de Maser de Hidrogênio possuem melhor estabilidade a curto 

período em relação aos padrões de césio, mas são mais sensíveis a variações de temperatura. 

Dessa forma, alguns participantes da escala UTC, utilizam padrões de Maser de Hidrogênio 

com esta característica de alta estabilidade a curto período, e fazem a correção do offset 

(posição) semanal utilizando a correção da posição em relação ao UTCr, através de um 

equipamento chamado microdefasador, onde é possível ajustar o offset da escala UTC (k) e com 

isso, obter melhores resultados em relação aos padrões de césio comerciais. Uma das grandes 
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dificuldades da aquisição de padrões de Maser de Hidrogênio é devida ao alto custo. A tabela 

1 exibe um resumo sobre o custo dos padrões de tempo e frequência. 

 

 Tabela 1 – Características e custo de padrões de tempo e frequência [49] 

Oscilador Quartzo 

TCXO 

Quartzo 

OCXO 

Rubídio Césio Maser de 

Hidrogênio 

Primário Não Não Não Sim Não 

Ressonância Mecânica Mecânica 
Atômica 

6,834 GHz 

Atômica 

9,2 GHz 

Atômica 

1,42 GHz 

Envelhecimento 

por ano 
5x10-7 5x10-9 5x10-10 nenhum 1x10-13 

Warm-up 10s a 1x10-6 
300 s a  

1x10-8 

300 s a 

1x10-10 

1 800 s a 

1x10-12 

86 400 s a 

1x10-12 

Desvio após 

warm-up 
5x10-6 

1x10-8 a 

1x10-10 

1x10-10 a 

1x10-12 

1x10-12 a 

1x10-14 

1x10-12 a 

1x10-13 

Preço (US$) 100 2 000 
3 000 à 

8 000 

30 000 à 

80 000 

200 000 à 

300 000 

 

 

 

2.1.6 Métodos de medição em Tempo e Frequência 

Medições em tempo e frequência seguem as recomendações de protocolos e normas 

internacionais, conforme a ISO GUM [54] e EA4-02 [55], no que diz respeito a incerteza de 

medição, da mesma forma que as outras áreas da metrologia, e protocolos específicos ou 

publicações especiais, como o NIST Special Publication 1065 [56], que trata da análise de 

estabilidade de frequência. 

 
Basicamente nas medições, são realizadas comparações entre padrões de frequência 

para verificar o desempenho do dispositivo sob teste do cliente (DUT – device under test) e o 

padrão de referência do laboratório, sendo que o sinal padrão pode ser de um equipamento 

padrão ou a própria escala de tempo do laboratório. Normalmente é recomendado que o padrão 
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de teste tenha uma razão de incerteza (melhor) que 10:1 em relação ao DUT. A figura 4 exibe 

um arranjo para medição de tempo que é usualmente medido [56] com sinais de 1 PPS, sendo 

em tensão de corrente contínua (Vcc) e nível TTL (lógica transistor – transistor). 

 

 
Figura 4 – Medição em um contador de intervalo de tempo 

 

 Os sinais de saída de frequência usualmente utilizados em padrões de frequência são em 

valores nominais de 5 e 10 MHz, quando falamos de medição da estabilidade de frequência. A 

forma de onda do sinal geralmente é senoidal, mas existem padrões comerciais que fornecem 

sinal de saída em onda quadrada alternada.  A figura 5 abaixo mostra um arranjo para medição 

de frequência. 

 

 
Figura 5 – Medição de frequência 

 

 As medições de exatidão dos padrões de tempo e frequência são relacionadas ao offset 

do valor de referência, sendo o offset do tempo, que é a diferença entre o pulso de 1 PPS de um 

sinal medido em relação ao 1 PPS de uma referência ideal que coincide com UTC. Este 

parâmetro é medido com um contador de intervalo de tempo, que mede a diferença de tempo 

entre os dois sinais de 1 PPS da referência e do sinal a ser comparado.  

 

Offset do tempo = 
dt

t
 

(1) 
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 O offset de frequência pode ser medido no domínio do tempo. As medições no domínio 

do tempo são realizadas através da comparação de fase entre o DUT e a referência. A relação 

entre o offset do tempo e o offset de frequência é dada pela relação: 

 

Offset de frequência = 
df

f
= −

dt

t
 

(2) 

 
 O sinal negativo no offset do tempo é devido a relação inversa entre o tempo e a 

frequência (F = 1/T), onde quanto menor o período, maior será a frequência do sinal. Um 

exemplo pode ser dado conforme: 

 

Valor nominal da frequência = 10 MHz 

 

Offset de frequência de um quartzo TCXO (df/f) = +1x10-9 Hz/Hz 

 

Valor da frequência = 10 MHz + (10 MHz x +1x10-9 Hz/Hz) = 10 MHz + 1x10-2 Hz 

 

Valor da frequência = 10 000 000,01 Hz 

 

 No mesmo exemplo, se o offset de frequência medido fosse –1x10-9 Hz/Hz, o valor da 

frequência do padrão seria 9 999 999,99 Hz. 

 

 

2.1.7 Estatística para padrões de Tempo e Frequência 

Para o modelo de ruído temporal, a fonte de frequência tem um sinal de saída como: 

 
V(t)= [V0 + ε(t)] ∙ sen[2πν0t + ϕ(t)] 

(3) 

 
Onde: 

V0 = tensão de saída de pico 

ε(t) = desvio na amplitude 

ν0 = frequência nominal 
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ϕ(t) = desvio de fase 

 E a frequência instantânea é a derivada da fase total: 

 

v(t) = v0+ 
1

2π

dϕ

dt
 

 
 (4) 

  
A fração de frequência para osciladores é definida como: 

 

y(t) = 
df

f
 = 

v(t) - ν0

ν0

 = 
1

 2πν0

dϕ

dt
= 

dx

dt
 

 
(5) 

 Onde: 

 

x(t) = 
ϕ(t)

 2πν0

 

 
(6) 

 
 Através da lei de potências para ruídos temporais a instabilidade de fontes de frequência 

pode ser modelada tendo a densidade espectral das flutuações da fração de frequência na forma 

Sy(f) ∞ f α, sendo f é a série de Fourier ou faixa de frequência em hertz e α é o expoente da lei 

de potências. A tabela 2 exibe os tipos de ruídos com os coeficientes α e μ relacionados ao 

gráfico sigma-tau para análise da estabilidade no domínio do tempo [56]. 

 

Tabela 2 – Ruídos temporais [56] 

Ruído α µ 

Branco de fase (W PM) 2 -2 

Fliquer de fase (F PM) 1 ~ -2 

Branco de frequência (W FM) 0 -1 

Fliquer de frequência (F FM) -1 0 

Passeio aleatório (RW FM) -2 1 

 
 

 E nos gráficos de análise de ruídos log – log para o tempo médio τ e o desvio padrão 

σy(τ), e o σy(τ) Mod que separa o comportamento do ruído flicker de fase (Flicker PM), 

conforme figura 6. 
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Figura 6 – Sigma tau (a) e Mod sigma tau (b) [56] 

 

Para análise em tempo e frequência existem duas categorias de variâncias para medição 

de estabilidade sendo variâncias não-modificadas e modificadas. As variâncias não modificadas 

utilizam a enésima diferença de amostras de fase, sendo n = 2 e as modificadas n = 3 da média 

das amostras de fase. Cada tipo de variância possui características para determinada aplicação, 

conforme tabela 3. 
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 Tabela 3 – Tipos de variâncias para análise em tempo e frequência 

Tipo da variância Características 

Padrão Não convergente para alguns ruídos – não usar 

Allan Clássica -  use apenas se requerida – nível de confiança relativamente pobre 

Overlapping Allan Proposta geral - mais amplamente usada – primeira escolha 

Modified Allan Usada para distinguir ruído W e F PM 

Time Baseado na variância de Modified Allan 

Hadamard Rejeita deriva de frequência, e controla ruído divergente 

Overlapping Hadamard Melhor confiança que normal Hadamard 

Total  Melhor confiança nas médias longas para Allan 

Modified Total Melhor confiança nas médias longas para Modified Allan 

Time Total Melhor confiança nas médias longas para Time 

Hadamard Total Melhor confiança nas médias longas para Hadamard 

Thêo1 Provê informação sobre um tamanho de registro quase completo 

ThêoH Diferenças híbridas das variâncias de Allan e ThêoBR (bias removido de 

Thêo1) 

 

 Como foi utilizada a variância de Allan com sobreposição para avaliação da estabilidade 

do padrão calibrado, somente esta será detalhada. 

 
 A variância de Allan com é utilizada para melhorar o nível de confiança, mas exige um 

tempo maior de processamento do programa de computador. As amostras não são 

completamente independentes, mas a sobreposição aumenta o número de graus de liberdade. A 

figura 7 exibe a medição com sobreposição e sem sobreposição com fator de média m=3. 

 

 

Figura 7 – Análise com e sem sobreposição para estabilidade de   

frequência [56] 
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 O período de amostragem para sobreposição é igual a m vezes τ0, que é o passo da 

amostragem para análise. A amostragem para a variância com sobreposição com dados de 

fração de frequência é igual a τ0, e a equação para análise: 

 

σy
2(𝜏) = 

1

 2m2(M - 2m + 1)
 ∑   ∑ (y

i + m
- y

i
)

2

j + m - 1

i = j

M - 2m + 1

j = 1

 

(7) 

 
 Mas para dados de fase, a variância de Allan pode ser estimada com medições de tempo 

N = M + 1 como: 

 

σy
2 = 

1

 2(N - 2m)τ2
 ∑  (xi + 2m - 2xi + m+ xi)

2

N - 2m

i = 1

 

(8) 

 
Onde: 

 
N = número de medições de tempo 

τ = tempo médio analisado (τ = m.τ0) 

τ0 = intervalo de tempo de amostragem 

m = fator de média 

 
 

 E o desvio de Allan é a raiz quadrada como: 

 

σy = √
1

 2(N - 2m)τ2
 ∑  (xi + 2m - 2xi + m+ xi)2

N - 2m

i = 1

 

 (9) 

 
E a distribuição da variância das amostras: 

 

 χ2 = 
df ∙ s2

 σ2
 

(10) 

 

 Onde para o cálculo do Chi-quadrado χ2, df é o número de graus de liberdade, s2 a 

variância amostral e σ2 a variância populacional. 
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2.2 Radiação Ionizante 

2.2.1 BIPM e CCRI 

O Comitê Consultivo para padrões de Radiação Ionizantes foi criado em 1958 e seu 

nome foi alterado em 1997 para Comitê Consultivo para Radiação Ionizante CCRI. Ele é 

dividido em três grupos, sendo CCRI seção I: raios x e gama, e partículas carregadas; CCRI 

seção II: medições de radionuclídeos e CCRI seção III: medições de nêutrons [57]. 

 
As principais atividades desse comitê estão relacionadas a definição das grandezas e 

unidades em radiações ionizantes, medição da radioatividade e o sistema internacional de 

referência (SIR), além de aconselhar ao CIPM em assuntos relacionados a padrões em radiação 

ionizante. 

 
O Brasil participa como membro oficial nos comitês CCRI II e III, e como observador 

no CCRI I, através do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN/MCTIC), que é a 

Instituição Designada pelo INMETRO [58]. 

 

 

2.2.2 Métodos diretos de medição da Atividade 

São caracterizados por métodos diretos de medição da atividade aqueles onde a 

determinação é feita de forma direta utilizando os resultados das taxas de contagens observadas, 

sem que haja necessidade de comparação com uma fonte de referência do mesmo radionuclídeo 

medido [59]. 

 
Os principais métodos diretos para determinação de Atividade são: 

 
- Método de coincidência; 

- Método de contagem 4π; 

- Método de contagem de ângulo sólido definido; 

- Método de contagem em coincidência; 

- Método de anti-coincidência; 

- Método TDCR. 
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 O método de coincidência é aquele aplicado a radionuclídeos onde o processo de 

decaimento ocorre com a emissão de duas ou mais radiações em coincidência. Na emissão de 

partículas α e β, ou fótons X, tendo logo em seguida a emissão de um fóton gama, esta 

coincidência é medida e calculada a atividade do radionuclídeo. 

 
 O método de contagem 4π é aplicado a radionuclídeos emissores de partículas 

carregadas por meio de um detector sem janela e ângulo sólido de 4π esfero-radiano. Nesta 

configuração, as correções de absorção e espalhamento são eliminadas e a eficiência geométrica 

de detecção é praticamente 100 %. 

 
 O método de contagem em ângulo sólido definido é aplicado a radionuclídeos emissores 

α e β, ou fótons, e o ângulo é definido sendo menor ou igual a 1π esfero-radiano. 

 
 O método de contagem em coincidência pico-soma é aplicado a radionuclídeos onde o 

decaimento ocorra com pelo menos dois fótons em coincidência e é utilizado um detector gama 

com alta eficiência geométrica e intrínseca. 

 
 O método anti-coincidência [60] tem aplicações similares ao método de coincidência. 

Pode ser utilizado para emissores que decaem pela emissão de estados nucleares meta-estáveis 

ou isoméricos e decaimento beta-gama pronto. A cronometragem em tempo vivo combinada 

com o método em anti-coincidência é utilizado para contagem em estados meta-estáveis. 

 
 O método TDCR [61] (Triple to Double Coincidence Ratio) é um método absoluto de 

medição de atividade desenvolvido para emissores beta-puro e captura eletrônica que considera 

a razão entre coincidências triplas e duplas. A eficiência de detecção é calculada de um modelo 

físico e estatístico de parâmetro livre da distribuição dos fótons emitidos pela fonte de 

cintilação. Encontra aplicação especial na padronização dos emissores beta-puro como o 14C, 

3H, 36Cl e 63Ni. 

 

 

2.2.3 Métodos indiretos de medição da Atividade 

Os métodos indiretos são aqueles que utilizam padrões para determinação da Atividade 

do radionuclídeo. Estes métodos são padronizados obedecendo a requisitos como estabilidade, 
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precisão, repetibilidade, e devem ser rastreados ao sistema metrológico nacional e internacional 

[59]. Os principais métodos são: 

 
 - Espectrometria gama com detector de germânio; 

 - Espectrometria gama com detector de NaI (TI); 

 - Espectrometria alfa com detector de barreira de superfície; 

 - Detector proporcional 2π; 

 - Câmara de ionização do tipo poço. 

 

 
 A espectrometria gama com detector de germânio é um sistema versátil, no qual é 

possível realizar as medições com tempo de aquisição reduzido, as contribuições das impurezas 

não são significativas e a rastreabilidade é conseguida por meio de comparações aos sistemas 

de medições diretos que é valido para todos os métodos indiretos e não só para a espectrometria 

gama com Ge. 

 
 A espectrometria com detector de NaI (TI) possui baixa resolução em energia, e é 

aplicada na medição de radionuclídeos com energia bem definidas e medição da atividade gama 

total. 

 
 A espectrometria com detector de barreira de superfície á aplicada para detecção alfa e 

utiliza detector em vácuo, que depende fortemente das condições de geometria e da fonte 

padrão. 

 
 O detector 2π apresenta alta eficiência de contagem e encontra grande aplicação em 

medição de amostras ambientais e de alimentos e são chamados de detectores 2π de grande 

área. 

 
 A câmara de ionização do tipo poço é um tipo de medidor utilizado em medicina nuclear, 

que apresenta as mesmas características de funcionamento de outras câmaras de ionização 

como estabilidade, precisão, baixo custo e simplicidade construtiva. O controle é feito com 

fontes radioativas padronizadas, metodologia de calibração que incluem o uso de fixadores de 

geometria que devem obedecer e garantir a reprodutinilidade do posicionamento das fontes. 
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2.2.4 Câmara de ionização do tipo poço e calibrador de dose, curiômetro ou ativímetro 

A câmara de ionização do tipo poço é uma câmara reentrante pressurizada a gás nobre, 

de geometria 4π [62] onde o material radioativo ou radionuclídeo é posicionado no seu interior 

para gerar a medição da atividade. É um método indireto para medição da Atividade [59] e 

largamente utilizado por apresentar boa estabilidade, precisão, ampla faixa de medição e baixo 

custo. A atividade do radiouclídeo neste sistema gera uma corrente elétrica produzida pela 

radiação emitida na ionização do gás, em ambiente selado e sob pressão superior à atmosférica. 

O calibrador de dose, curiômetro ou ativímetro é um sistema que utiliza uma câmara de 

ionização do tipo poço, possui um eletrômetro para leitura da corrente gerada e uma interface 

ou display para informar o valor de leitura no próprio eletrômetro conforme figura 8: 

 

 

Figura 8 – Calibrador de dose, curiômetro ou ativímetro com câmara de ionização 

do tipo poço [3] 

 

 
 A exatidão [63] é dependente de vários fatores, elencando inicialmente as fontes de 

controle certificadas, utilizadas para verificação da exatidão do equipamento. O fabricante antes 

do envio do equipamento ao cliente faz uma verificação com fontes certificadas, mas esta 

exatidão pode mudar com o tempo devido a perda de pressão na câmara, e deriva na eletrônica. 

Radionuclídeos que emitem radiações de baixa energia podem gerar erros de medição 

consideráveis devido a características de absorção da radiação [10]. 
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 A geometria também é um dos fatores de influência nas medições onde são necessárias 

a padronização dos frascos utilizados por meio de fatores de correção [4]. Esta influência pode 

ser reduzida com o aumento da profundidade do poço. 

 
 Para garantir o bom funcionamento do sistema são realizados testes operacionais 

regularmente para o controle da qualidade das medições, de forma a atestar a reprodutibilidade, 

a precisão, exatidão, linearidade e os parâmetros de controle. 

 
 A rastreabilidade ao sistema de medição direta no LNMRI é obtida com uma solução 

mãe que é fracionada e padronizada no sistema de medição absoluta determinando o valor da 

atividade por massa no sistema de coincidência para o radionuclídeo testado. Em seguida, são 

determinados os fatores de calibração, que serão utilizados para calibrar as amostras medidas 

no sistema de câmara de ionização do tipo poço. 

A estabilidade do sistema é verificada com uma fonte de Ra-226 por meio de um fator 

de normalização. 

A determinação do fator de calibração [64] consiste na medição da corrente elétrica 

gerada pela fonte padrão (Ip) corrigida pela corente elétrica da radiação de fundo (Ib), a 

determinação da massa da amostra e a atividade específica determinada no sistema de medição 

absoluta, sendo: 

F  = 
( I p - I b) ∙ f n

Ax∙ m
 

(11) 

 
 E a atividade por massa de uma amostra de atividade desconhecida no sistema de medição 

indireto é determinada como: 

A = 
( I p - I b) ∙ f n

F ∙ m
 

(12) 

 Onde: 

  
 F  – fator de calibração em A/Bq; 

 Ip  – corrente produzida pela fonte ou amostra padrão; 

 Ib  – corrente produzida pela radiação de fundo; 

 Ax  – atividade por massa do padrão, determinada pelo método de coincidência; 

 m  – massa da solução radioativa; 

 fn  – fator de normalização. 
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2.2.5 Radionuclídeos utilizados em medicina nuclear 

A produção artificial de radionuclídeos para medicina nuclear pode ser realizada através 

de reatores ou através de aceleradores de partículas, ou também utilizando geradores de 

radioisótopos. 

 
O processo através de reatores para radionuclídeos que geralmente decaem por emissão 

β- são obtidos por fissão do 235U ou reações de captura de nêutrons (n,γ ou n,p). A tabela 04 

exibem uma visão geral para a produção de radionuclídeos obtidos por reator [65]. 

 

Tabela 4 – Processos de obtenção por reação 

nuclear [65] 

Radionuclídeo Reação nuclear 
131I 235U(n,f)131I 
 130Te(n,γ)131Teb-         131I 

32P 31P(n,γ)32P / 32S(n.p)32P 
67Cu 67Zn(n,p)67Cu 
177Lu 176Lu(n,γ)177Lu 
89Sr 88Sr(n,γ)89Sr 
186Re 185Re(n,γ)186Re 
153Sm 152Sm(n,γ)153Sm 
99Mo 235U(n,f)99Mo 

 98Mo(n,γ)99Mo 
 

Nota: f – fissão, n – nêutron, p – pósitron 

 

 Em aceleradores, as partículas carregadas necessitam de energia cinética suficiente para 

vencer a barreira Coulombiana, e podem ser aceleradas a energias para habilitar outros canais 

de reação de nêutrons rápidos. Os radionuclídeos decaem por emissão β+ ou captura eletrônica 

quando bombardeados por prótons, dêuterons, α ou 3He. Na tabela 05 os radionuclídeos obtidos 

através de processo por acelerador [65]. 
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Tabela 5 – Processos de obtenção por 

acelerador [65] 

 
Nota: α – alfa, d – deuteron, n – nêutron, p - 

pósitron 

 

Em aceleradores (cíclotrons) comerciais para produção de 18F para técnica PET 

(Pósitron Emission Tomography), a escolha da reação e do material utilizado para alvo é 

importante, além do custo e do processo de separação química. A tabela 6 mostra os tipos de 

processos de obtenção do 18F [2]. 

 

Tabela 6 – Reações nucleares para obtenção do 18F [2] 

Produção do 18F 
20Ne (d, α) 18F 
21Ne (p, α) 18F 
19F (d, α) 18F 
16O (α, d) 18F 
16O (d, γ) 18F 
18O (p, n) 18F 

Nota: d – deuteron, n – nêutron, p – pósitron, α – alfa, 

γ - gama 

 

 O processo através de gerador utiliza o decaimento de um radionuclídeo pai em um 

filho, onde usualmente o radionuclídeo de meia vida longa (pai) gera o filho de meia vida curta. 

Um bom exemplo que pode ser dado é o gerador 99Mo/99mTc com respectivamente 2,7 dias e 

6 h de meia vida. Este tipo de gerador possui uma coluna de alumina ou resina de troca iônica, 

que é eluida em um frasco de vidro à vácuo com solução salina, para depois ser administrado 

ao paciente. A tabela 7 exibe os processos de obtenção por gerador [65]. 
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Tabela 7 – Processos de obtenção por gerador [65] 

Radionuclídeo Reação nuclear 
99mTc 99Moβ-               99mTc  
68Ga 68Ge CE               68Ga 

90Y 235U(n,f)90Sr         90Y     
188Re 187W(n,γ)188Wβ-        188Re 
212Bi 228Th         ...        224Ra  

 212Pbβ-         212Bi 
213Bi 229Th        ...        225 

 Acα        221Frα         

 217Atα        213Bi  

 

 

 Radionuclídeos para diagnóstico são caracterizados pelo tipo de emissão de radiação, 

meia vida física e modo de administração ao paciente. A tabela 8 exibe alguns radionuclídeos 

utilizados para fins de diagnóstico [65]. 

 

    Tabela 8 – Radionuclídeos para diagnóstico em medicina nuclear [65] 

 

Nota: TI – Transição isomérica / CE – captura eletrônica 
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 Os radionuclídeos utilizados em terapia devem ter meia vida suficiente para o efeito no 

tratamento tumoral, energia gama que aumenta a dose nos tecidos, sendo um efeito negativo, 

mas contribui para aquisição de imagens e a farmacocinética adequada. O 32P, 131I e 153Sm são 

exemplos de radionuclídeos que podem ser utilizados em procedimentos de terapia. 

 

 

2.2.6 Teste de controle de qualidade de ativímetros 

Os testes de controle de qualidade são requisitos recomendados ou por força de norma, 

para testar o bom funcionamento e a manutenção das características operacionais desde a 

instalação do ativímetro, durante a operação na rotina diária e na eventual manutenção ou 

transporte para outro local de uso. É requerido que somente pessoal autorizado opere o 

equipamento. As condições ambientais devem prover temperatura constante e a faixa de 

humidade conforme recomendado pelo fabricante, e a superfície onde for colocado o 

equipamento livre de vibrações. 

 
O controle de qualidade é classificado, em cada documento específico como testes de 

aceitação (na instalação do equipamento), testes de rotina (durante o ciclo operacional do 

equipamento) e testes após manutenção. Os testes geralmente recomendados nos documentos 

referenciados no trabalho para medicina nuclear são: 

 
- Inspeção física; 

- Sistema eletrônico; 

- Precisão do relógio (Data-hora); 

- Alta tensão; 

- Ajuste de zero; 

- Radiação de fundo; 

- Fonte de teste (constância e resposta relativa); 

- Teste de exatidão; 

- Reprodutibilidade (precisão); 

- Resposta relativa; 

- Geometria; 

- Linearidade. 
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 Os documentos PUB 1617 [2], TRS 454 [3], PUB 1198 [7] e TECDOC [10, 11], foram 

publicados pela Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, sendo documentos 

disponibilizados para todos os países e suas recomendações sugeridas para os signatários, 

quando código de prática, ou de ensino e treinamento para homogeneizar o conhecimento ao 

redor de todos os Continentes. 

 
 Os documentos RPS 14.2 [8] (Austrália), RPT 181 [9] (Estados Unidos) e NPL 93 [6] 

(Reino Unido), tem objetivo específico, com recomendações sem caráter regulatório, mas com 

a intenção de homogeneizar boas práticas de operação, manutenção e controle para as rotinas 

na área de medicina nuclear em seus países de origem, com riqueza de detalhamento, conforme 

documentos da AIEA. 

 
 A CNEN 3.05 [4] (Brasil) é uma norma que trata sobre requisitos de segurança e 

proteção radiológica em serviços de medicina nuclear, válida em todo o Território Nacional 

(Brasil), com caráter de visão geral, abordando com detalhamento a parte regulatória, e 

recomendações sucintas, sem orientações específicas para a linearidade no controle de 

qualidade de ativímetros. 

 
 A seguir segue um resumo sobre os testes de controle de qualidade de ativímetros e os 

referidos documentos que os recomendam. 

 
Inspeção física - Para este teste é recomendado a checagem do calibrador, mostrador digital do 

equipamento, teclado e alinhador da câmara, NPL 93 [6] e RPT 181 [9]. 

 
Sistema eletrônico - É recomendado testar o sistema eletrônico se houver algum sistema de 

teste automático e comparar os resultados se estão de acordo com as recomendações do 

fabricante, RPT 181 [9]. 

 
Precisão do relógio (Data-hora) - É recomendado o ajuste do relógio integrado ao ativímetro 

ou utilizando um sistema externo para verificação da hora. A sincronização através de padrões 

de tempo também é um fator para redução de incertezas na administração das doses. Este teste 

é recomendado pelos documentos TRS 454 [3], RPS 14.2 [8] e RPT 181 [9] em ± 1 minuto. 

 
Alta tensão, ajuste de zero, radiação de fundo - Testar e comparar a cada dia de uso se o 

valor está de acordo com o as instruções do fabricante, PUB 1617 [2], TRS 454 [3], 

CNEN 3.05 [4], NPL 93 [6], PUB 1198 [7], RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e TECDOC [10, 11]. 
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Para CNEN 3.05 [4], a alta tensão deve estar dentro ± 1 % e a radiação de fundo em ± 20 % das 

medições. 

 
Fonte de teste (constância e resposta relativa) – Testar com fontes de teste de meia vida 

longa, na mesma geometria, antes de usar o ativímetro no dia da rotina, PUB 1617 [2], 

TRS 454 [3], CNEN 3.05 [4], NPL 93 [6], PUB 1198 [7], RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e 

TECDOC [10, 11]. Para CNEN 3.05 [4], deve estar em um intervalo de ± 5 % das medições. 

 
Teste de exatidão – Verificar o valor verdadeiro de leitura de uma fonte de teste padrão 

rastreada a um padrão primário, secundário ou terciário no ativímetro, PUB 1617 [2], 

TRS 454 [3], CNEN 3.05 [4], NPL 93 [6], PUB 1198 [7], RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e 

TECDOC [10, 11]. Para CNEN 3.05 [4], deve estar em um intervalo de ± 10 % das medições. 

 
Precisão – É a medição do desvio percentual de uma série de medições em uma mesma 

amostra, PUB 1617 [2], TRS 454 [3], CNEN 3.05 [4], NPL 93 [6], PUB 1198 [7], 

RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e TECDOC [10, 11]. Para CNEN 3.05 [4], deve estar em um 

intervalo de ± 5 % das medições. 

 
Geometria – Deve ser realizado nos frascos e seringas utilizados, em relação a um frasco 

padronizado com valores conhecidos para determinado radionuclídeo, ou conforme 

procedimento de controle padronizado, PUB 1617 [2], TRS 454 [3], CNEN 3.05 [4], 

NPL 93 [6], PUB 1198 [7], RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e TECDOC [10, 11]. 

 
Linearidade – A medição deve ser realizada em frasco ou seringa, com um radionuclídeo 

(99mTc ou 18F), e cobrir a atividade dentro da faixa de operação da rotina ou o maior valor 

possível, até um valor mínimo n vezes maior que a radiação de fundo. Os métodos utilizados 

podem ser pelo decaimento da fonte ou de blindagem, mas é usualmente recomendado o 

primeiro método devido a maior facilidade operacional, PUB 1617 [2], TRS 454 [3], 

CNEN 3.05 [4], NPL 93 [6], PUB 1198 [7], RPS 14.2 [8], RPT 181 [9] e TECDOC [10, 11]. 

Para CNEN 3.05 [4], a linearidade deve estar em um intervalo de ± 10 % das medições, mas 

não recomenda o método, somente faz a referência para uso de uma fonte de meia vida curta. 
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2.3 Análise de regressão simples, linearização de uma função exponencial e testes de 

ajustamento 

O estudo da análise de regressão é associado a um conjunto de técnicas estatísticas de 

modelagem de relações entre a variável dependente y como função de variáveis independentes 

x1, x2, …xn [66]. Pode ser classificado em linear simples e multivariado, além dos modelos 

não lineares. 

 
A regressão linear simples pode ser representada através do modelo: 

 
yi = β

0
+ β

1
xi + εi  

(13) 

 Sendo: 

 
yi – variável dependente y, onde i = 1, 2, 3, …, n; 

 
xi – variável independente x, onde i = 1, 2, 3, …, n; 

 
εi – parâmetro erro associado a regressão que permite explicar a relação entre as 

variáveis y e x; 

 
β

0
 – parâmetro que representa o intercepto ou é o ponto que a reta de regressão corta o 

eixo y quando x = 0; 

 
β
1
 – parâmetro que representa a taxa de variação em y ou sinaliza o µ da distribuição de 

probabilidade na variável x, representando a mudança na posição da média da distribuição. 

 
A figura 9 exibe a modelagem dos parâmetros β

0
 e β

1
 para a interpretação da regressão 

linear simples. 
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Figura 9 – Modelagem dos parâmetros da regressão 

 

Para estimação dos coeficientes da reta β
0
 e β

1
 utilizamos o método dos mínimos 

quadrados, através do cálculo da diferença entre os valores observados yi e os valores estimados 

y que minimizam os resíduos da regressão linear. 

 
ei = y

i
 + ŷ

1
  

(14) 

 
Onde ŷ

1
 é o valor estimado pela regressão, e a soma dos quadrados dos resíduos (SQE) 

deve ser: 

 
∂SQE

∂β
0

=0 

∂SQE

∂β
1

=0 

(15) 

 
O coeficiente de determinação r2 ou R2 é uma medida de quanto de variação nas 

variáveis dependentes y foram explicadas linearmente pelas variáveis independentes x. A 

diferença entre a variação total e a variação explicada nos dá uma estimativa do percentual de 

variação não explicada pela variável independente x. 

 

R2 = 
∑ ( y 

i 
- y̅ )

2n
i=1 -∑ ( y

 i 
- ŷ

 i 
)

2n
i=1

∑ ( y
 i 

- y ̅)
2n

i=1

 = 
∑ ( ŷ

 i 
- y ̅)

2n
i=1

∑ ( y
 i 

- y ̅)
2n

i=1

 = 
SQR

SQT
 = 

1 - SQE

SQT
 

(16) 
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Onde: 

 

∑ (  y
 i
 -  y̅ )

2n
i=1  – soma dos quadrados totais (SQT); 

 

∑ ( y 
i
 -  y ̂

i
 )

2n
i=1  – soma dos quadrados dos resíduos (SQE); 

 
∑ (  y ̂i -  y̅  )

2n
i=1 − soma dos quadrados da regressão (SQR); 

 
E y̅ é a média dos valores observados para a variável y. 

 
O coeficiente de correlação r é a medida de relacionamento ou grau de relação linear 

entre as variáveis y e x, sendo r = 0 (sem correlação), r > 0 (correlação positiva) e r < 0 

(correlação negativa), onde: 

 

r = 
∑ (xi - x̅) (y

i
- y̅)n

i=1

√∑ (xi - x̅)
2n

i=1  √∑ (y
i
 - y̅)

2n
i=1

= 
cov (x, y)

Sx Sy

   

(17) 

 
Para funções não lineares o diagrama de dispersão indica que os dados são modelados 

por outra função contendo combinação não linear de parâmetros. Para uma função com 

parâmetros relacionados exponencialmente, podemos empregar um processo de linearização, 

para a aplicação do método dos mínimos quadrados, onde: 

 
y = ae bx 

(18) 

  
Logaritmando ambos os lados temos: 

 
ln (y) = ln (ae bx) = ln (a) + bx 

(19) 

 
Substituindo os termos: 

 
Y = ln (y), β0 = ln (a) e β1 = b 

 
E a equação: 

 
Y = β

0
+ β

1
x   

(20) 

(Função exponencial linearizada) 
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Para a análise dos dados da regressão linear resultante, podemos aplicar algumas 

técnicas de diagnóstico de resíduos e avaliar sua adequação ao modelo de regressão aplicado. 

Basicamente, os testes de diagnóstico são a normalidade (normalidade dos resíduos, histograma 

dos resíduos, teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk), homocedasticidade, 

independência e outliers [66]. Foi abordado somente o teste de normalidade dos resíduos 

padronizados, utilizado na análise qualitativa dos resultados de medição. 

 
 O cálculo do resíduo padrão é realizado como: 

 

Resíduo padrão  = 
( y

 i
 - ŷ

 i 
)

√∑ ( y
 i
 - ŷ

 i 
)

2n
i=1

n - 1

 = 
Resíduo

√Variância
 

(21) 

 
 Na análise da normalidade, os resíduos padronizados ou padrão podem ser plotados em 

um dos eixos de coordenadas, normalmente no eixo y, quando em função do escore padrão (Z 

score), que é a medida do afastamento da medição em termos de desvio padrão conforme figura 

10. 

 

 

Figura 10 – Normalidade com resíduos padrão e escore padronizado (Z score) 

 

 Finalmente, para a estimativa do cálculo de incerteza padrão [67] dos coeficientes β0 e 

β1, sendo o erro padrão dos resíduos (ou erro padrão da estimativa), Se: 
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Se = √ 
∑( y - ŷ )2

n - 2 
 

(22) 

 
A incerteza (erro padrão) do intercepto β0: 

 

u (β
0
) = Sa = Se √

 1

n
 + 

x̅2

Sxx

 =  Se √ 
1

n
 + 

x̅2

∑ x2 - 
(∑ x)2

n

 

(23) 

 
A incerteza (erro padrão) do coeficiente angular da regressão β1: 

 

u (β
1
) = Sb = 

Se

√Sxx

 = 
Se

√∑ x2 - 
(∑ x)2

n

 

(24) 

 
 E o Chi-quadrado é calculado como: 

 

χ2 = ∑( y
 i 

- (β
0
+ β

1
 x))

2

n

i=1

 

(25) 

  
 E o Chi-quadrado reduzido: 

 

χ
N
2  = 

1

n - 2
 ∑( y

 i 
- (β

0
+ β

1
x))

2

n

i=1

 

(26) 

 
 E a incerteza de y também pode ser estimada sendo y = β

0
+ β

1
x e β

0
= 0: 

 
 Se yi = β

1
x, u(yi) =  β

1
u(xi) 

(27) 
 

 Sendo a estimativa da incerteza tipo A do coeficiente angular β
1
 considerada como o 

erro padrão do coeficiente angular [68, 69] da análise da regressão. 
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3 MATERIAIS 

3.1 CNEN / IRD / LNMRI 

3.1.1 Conjuntos de medição CI-1, CI-2, CI-3 e CRC-15R 

Todos os sistemas de câmara de ionização do tipo poço se encontravam instalados no 

mesmo laboratório, na mesma sala, com temperatura controlada à 20 ± 1 ºC com humidade 

entre 30 % à 70 %. 

 
Cada câmara de ionização do tipo poço Centronics está conectada a um computador, 

através de um eletrômetro e sistema de interface, indentificados de conjunto CI-1, CI-2, CI-3 e 

CRC-15R (Câmara de ionização + Computador). As câmaras estão instaladas permanentemente 

dentro de uma blindagem aço e chumbo, montadas em uma estrutura de perfis de aço, com 

blindagem na parte superior, e uma janela de acesso. A passagem dos cabos de alimentação de 

alta tensão e saída do sinal de corrente é feita por um furo na parte inferior da blindagem. A 

alta tensão é fornecida por um eletrômetro instalado para cada uma das câmaras, de mesmo 

modelo Keithley 6517A, com valor de +600 Vcc aplicado através de um cabo triaxial que envia 

a alta tensão e recebe o sinal de corrente elétrica da medição da fonte radioativa. 

 
Para a câmara de ionização Capintec CRC-15R (ativímetro) foi montada uma blindagem 

para a realização dos experimentos, para reduzir a radiação de fundo da sala onde foram 

realizados os experimentos, e não influenciar as medições nos sistemas vizinhos. O teste de 

controle de qualidade foi realizado sem e com a blindagem e não apresentou diferença nos 

resultados históricos do ativímetro, mostrando que a blindagem não influenciou no aumento 

significativo de leitura através de radiação espalhada pela blindagem externa com as fontes 

testadas. A figura 11 mostra a blindagem dos conjuntos das câmaras CI-1, CI-2, CI-3 e CRC-

15R. 
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Figura 11 – Blindagem dos conjuntos das câmaras CI-1, CI-2, CI-3 (a), e CRC-15R 

(b) 

 

 As câmaras de ionização possuem dimensões diferentes de poço e diâmetro de entrada 

para fonte em cada um dos sistemas. Os conjuntos CI-1 e CI-3 são do tipo IG11 e possuem as 

mesmas dimensões, e os conjuntos CI-2 (IG12) e CRC-15R tem dimensões distintas. Todos os 

suportes são feitos de acrílico. A tabela 12 mostra as dimensões dos sistemas de medição. 

 

Tabela 9 – Dimensões da câmara, poço e suporte dos conjuntos das câmaras CI-1, CI-2, CI-3 e 

CRC-15R 
 

Dimensões (cm) CI-1 

IG11 

CI-2 

IG12 

CI-3 

IG11 

CRC-15R 

- 

Diâmetro do poço 2,54 5,08 2,54 6,1 

Profundidade do poço 32 32 32 25,4 

Diâmetro externo da 

câmara 
18,5 18,5 18,5 17,2 

Altura da câmara 48,8 48,8 48,8 41,9 

Diâmetro externo 

máximo do suporte 
Até 2,54 Até 5,08 Até 2,54 Até 6 

Diâmetro interno do 

suporte 
1,65 - 1,65 5,4 

Altura máxima do 

frasco no suporte 
9 9 9 14 
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3.1.2 Programa de aquisição de dados 

Foram utilizados dois programas para aquisição de dados de medição. 

 
Os conjuntos das câmaras de ionização CI-1, CI-2 e CI-3 utilizaram o mesmo programa 

de aquisição de dados de carga em coulomb em LabVIEW. A câmara de ionização tem a alta 

tensão fornecida por um eletrômetro Keithley 6517A, que possui interface GPIB RS-485. Os 

dados foram transferidos do eletrômetro para o computador por uma placa GPIB – serial. 

 
O programa possui seleção de número de medições, tempo de aquisição em segundos, 

contador da medida, contador do tempo de integração, seleção da escala de carga em 2 μC, 

200 nC, 20 nC e 2 nC, mostrador do valor de medição, janela para inserir caminho do arquivo, 

botão liga e desliga, informações de data – hora e botão de seleção de medição sequencial e 

ciclo. 

 
Os dados de medição podem ser salvos em formato .txt e .xls. A informação de data-

hora é colocada no início da primeira medição da sequência selecionada. Se for selecionado o 

número de 10 medições no modo sequencial e associar o modo ciclo, a cada 10 medições será 

informada a data-hora da primeira medição da sequência. A figura 12 abaixo mostra o programa 

em LabVIEW. 

 

 

Figura 12 – Programa em LabVIEW para aquisição de dados de carga 

em coulomb do eletrômetro Keithley 6517A 
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 O programa CRC-15R foi desenvolvido para aquisição de dados de medição do 

ativímetro. Este programa faz a aquisição dos dados de leitura através da porta de comunicação 

serial db9 do equipamento e serial db9 do computador. 

 
 O programa possui comandos de seleção de número de medições, contador de medida 

atual, janela para inserir caminho do arquivo de saída, tempo de medição, tabela de dados 

coletados. A cada dado de medição coletado, a informação de data-hora é inserida ao lado da 

medição conforme figura 13. As leituras podem ser coletadas em Bq ou Ci, sendo selecionada 

a escala e o radionuclídeo no teclado de comando do ativímetro. 

 

 

Figura 13 – Programa CRC-15R para aquisição de dados de medição 

do ativímetro em LabVIEW 

 

 

 

3.1.3 Frascos para acondicionamento das fontes líquidas 

No trabalho foram utilizados dois tipos de frascos para fontes líquidas, sendo o frasco 

enviado pelo IPEN, nas fontes de 18F e 131I, e na eluição de fontes de 99mTc, e o frasco do tipo 

flaconete que não é caracterizado para uso em medicina nuclear. 

 
A utilização do frasco flaconete foi relacionada a três questões. Uma delas foi 

relacionada às dimensões internas das câmaras e do suporte de acrílico para entrada no poço 

nos conjuntos CI-1 e CI-3 não permitir o uso do frasco do IPEN. A outra questão devida ao 

lacre rápido com tampa de pressão e facilidade de manuseio do frasco utilizado para o 
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fracionamento, reduzindo a dose na manipulação, e a última questão em relação ao baixo custo. 

O lacre de ampolas de vidro ou plásticas que permitem o uso nas referidas câmaras 

demandariam mais tempo de manuseio o que aumentaria a dose no operador, e o risco de 

operação com fonte líquida aberta. A operação de fontes líquidas abertas, principalmente de 

131I com o valor de atividade em unidade de GBq utilizado no trabalho não seria recomendada, 

pois uma eventual contaminação no poço da câmara colocaria o sistema de medição 

temporariamente indisponível e uma descontaminação dentro do poço uma tarefa complexa, 

além da volatilidade do iodeto de sódio em uma fonte aberta que poderia levar a uma absorção 

de 131I nos operadores (absorção preferencial na tireóide). A tabela 13 exibe as dimensões dos 

frascos utilizados. 

 

Tabela 10 – Dimensões dos frascos do IPEN e flaconete 

Dimensões IPEN Flaconete 

Altura (mm) 57,80 ± 0,05 62,00 ± 0,05 

Diâmetro (mm) 26,50 ± 0,05 16,50 ± 0,05 

Espessura da parede (mm) 1,50 ± 0,04 1,00 ± 0,05 

Volume máximo (ml) 22,9 10,0 

  
 

Como o trabalho visou o teste de linearidade de cada radionuclídeo, sendo verificado 

seu comportamento de emissão em função do tempo, para cada frasco testado do início ao final 

da medição nas mesmas condições de geometria e características de atenuação das paredes, e 

onde não estava sendo caracterizado o valor verdadeiro da atividade, neste trabalho a falta de 

caracterização do frasco do tipo flaconete não tem impacto perceptível na curva de decaimento 

do radionuclídeo. A figura 14 exibe os frascos utilizados no trabalho. 

 

  

Figura 14 – Frascos do IPEN (a) e flaconete (b) 
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3.1.4 Fontes de 18F, 99mTc e 131I 

Os radionuclídeos utilizados no trabalho foram fornecidos pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares – IPEN-SP. Todas as fontes utilizadas no trabalho foram fracionadas 

e completadas para um volume de 5ml com água destilada. Todas as informações horárias 

foram coletadas no fuso horário -3. 

 
As fontes de fluor 18 (fluordeoxiglucose – FDG-F) foram enviadas em dois frascos, 

ambos com atividade nominal de 4 440 MBq, data de calibração 30/01/2017, às 11:50:00 em 

duas notas de códigos 704FL0005 e 705FL0006. A fonte da nota código 705FL0005 com 

volume nominal de 4,6 ml foi dividida em duas amostras 01L17 e 02L17, sendo 01L17 mantida 

no frasco de vidro do IPEN e 02L17 em colocada frasco tipo flaconete. A fonte da nota 

705FL0006 com volume nominal de 4,6 ml dividida em 03L17 (frasco de vidro do IPEN) e 

04L17 (flaconete). A medição com o frasco 03L17 foi perdida devido à problemas no programa 

de aquisição de dados no conjunto da câmara de ionização CI-2. Na tabela 9 o resumo das fontes 

de 18F utilizadas no trabalho. 

 

 Tabela 11 – Fontes de 18F utilizadas no trabalho 

Código Data Hora Volume Frasco Atividade Sistema 

01L17 30/01/2017 16:37:00 5 ml IPEN-SP 517 MBq CRC-15R 

02L17 30/01/2017 15:04:00 5 ml Flaconete 950 MBq CI-3 

04L17 30/01/2017 16:21:00 5 ml Flaconete 248 MBq CI-1 

  

O tecnécio-99m (Gerador de Mo-99 / Tc-99m) foi fornecido com atividade nominal de 

9,25 GBq, data de calibração 27/03/2017, às 08:00:00 em uma nota de código 713IP0603. Foi 

eluída a amostra 15L17 e fracionada diretamente em duas amostras 16L17 e 17L17, que foram 

usadas na validação da modelagem 3,32 e na medição da linearidade no modelo. As fontes 

15L17, 26L17, 30L17 e 33L17 foram utilizadas para verificar a normalidade das medições 

independentes na CRC-15R. As fontes 26L17, 30L17 e 33L17 foram eluídas durante o período 

operacional do gerador. As fontes são identificadas na tabela 10. 
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 Tabela 12 – Fontes de 99mTc utilizadas no trabalho 

Código Data Hora Volume Frasco Atividade Sistema 

15L17 24/03/2017 11:20:00 5 ml IPEN-SP 3,56 GBq CRC-15R 

16L17 24/03/2017 11:05:00 5 ml Flaconete 4,96 GBq CI-1 

17L17 24/03/2017 11:10:00 5 ml Flaconete 5,02 GBq CI-3 

26L17 28/03/2017 19:29:26 5 ml IPEN-SP 1,30 GBq CRC-15R 

30L17 30/03/2017 16:12:27 5 ml IPEN-SP 1,30 GBq CRC-15R 

33L17 31/03/2017 23:19:18 5 ml IPEN-SP 1,30 GBq CRC-15R 

 

 As fontes de iodo 131 (Iodeto de sódio) foram fornecidas em dois frascos, onde ambos 

com atividade nominal de 5 550 MBq para data de 01/02/2017, às 18:00:00 em duas notas de 

códigos 705IS0145 e 705IS0146. A fonte da nota código 705IS0145 com volume nominal de 

1,47 ml foi dividida em duas amostras 05L17 e 06L17, sendo 05L17 em frasco de vidro e 06L17 

em frasco leitoso (flaconete) e a fonte da nota 705S01466 com volume nominal de 1,47 ml 

dividida em 07L17 (frasco de vidro) e 08L17 (flaconete). Na tabela 11 estão as fontes de 131I 

utilizadas. 

 

 Tabela 13 – Fontes de 131I utilizadas no trabalho 

Código Data Hora Volume Frasco Atividade Sistema 

05L17 01/02/2017 15:43:00 5 ml IPEN-SP 2,74 GBq CI-2 

06L17 01/02/2017 11:28:00 5 ml Flaconete 2,69 GBq CI-3 

07L17 01/02/2017 16:00:00 5 ml IPEN-SP 2,84 GBq CRC-15R 

08L17 01/02/2017 14:57:00 5 ml Flaconete 2,57 GBq CI-1 

 

 As fontes 05L17, 06L17, 07L17 e 08L17 foram utilizadas no mesmo gráfico para 

comprovação experimental da relação constante e a fonte 07L17 foi utilizada para verificação 

da linearidade no modelo proposto com os outros radionuclídeos 18F e 99mTc. 
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3.2 ON / DISHO 

3.2.1 Padrão de Tempo e Frequência de césio 133 - CSAC 

O padrão de tempo e frequência CSAC (Chip-Scale Atomic Clock) é um sistema de 

geração de referência com saídas de 1 PPS em 5 V e 10 MHz em onda quadrada alternada de 

alta estabilidade. O sistema tem baixo consumo de potência, menor que 125 mW e é fabricado 

em placa padrão onde o chip contém um oscilador de quartzo interno TCXO e o módulo CSAC, 

com uma fonte de césio 133, o mesmo elemento químico da definição do segundo no SI, e a 

câmara laser para detecção da transição de 9 192 631 770 ciclos por segundo, em configuração 

miniatura, que faz o controle do ponto de operação do quartzo. 

 
O sistema é fornecido com software de controle e interface serial RS-232 para o usuário, 

placa com várias conexões para configuração de parâmetros, possibilidade de sincronismo e 

disciplina externa via outro padrão de referência ou GPS, ajuste de offset e monitoramento dos 

dados de operação como temperatura, ponto de operação do laser, deriva e outros parâmetros 

necessários ao funcionamento do equipamento. A figura 15 abaixo mostra a visão geral da placa 

e do módulo CSAC. 

 

 

Figura 15 – Placa de circuito para montagem do módulo CSAC [70] 
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 O principal sinal de saída do CSAC é fornecido pelo oscilador de quartzo TCXO, que é 

continuamente comparado e corrigido pela frequência hiperfina dos átomos de césio que é de 

9 192 631 770 Hz. A figura 16 mostra o diagrama em blocos do CSAC. 

 

 

Figura 16 – Diagrama em blocos do padrão de tempo e frequência 

CSAC [70] 

  

 

3.2.2 Sistema AUTOMED 

AUTOMED é o nome do multiplexador, que é o sistema automático de medições de 

intervalo de tempo utilizado na Divisão Serviço da Hora (DISHO), dos sinais de um pulso por 

segundo (1 PPS) de padrões de tempo e frequência. O sistema utiliza um contador genérico 

para medir a diferença entre os pulsos de 1 PPS, um módulo de chaveamento das várias entradas 

de sinal de 1 PPS, um computador para o processamento de sinais e uma interface gráfica para 

interação com o usuário. 

 
As medições são realizadas com intervalos de tempo τ0 = 60 s para cada padrão medido, 

ou seja, a amostragem da diferença de tempo de cada padrão medido é em intervalos de 60 s. 

Os padrões são comparados com os sinais de 1 PPS de referência do ETAB (Escala de Tempo 

Atômico Brasileira) e do T130 (padrão de césio utilizado no laboratório de calibração). 

 
O sistema possui dois canais dedicados à calibração, sendo CAL01 e CAL02, e os dados 

das diferenças de tempo são armazenados em arquivos .txt em uma pasta em um servidor de 
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dados. As figuras 17 e 18 exibem a vista frontal do sistema de medição e a tela de interface do 

programa de aquisição de dados. 

 

 

Figura 17 – Sistema de medição AUTOMED e contador de 

intervalo de tempo 

 
 

 

Figura 18 – Tela de interface com o usuário do sistema 

AUTOMED 
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3.2.3 Duplo misturador TSC 5110A 

O equipamento TSC5110A é um medidor que utiliza a técnica de diferença de tempo 

com duplo misturador DTDM [71], de sinais de frequência fornecidos por padrões de tempo e 

frequência. O sistema recebe os sinais de entrada nos canais A e B, sendo um dos canais 

respectivo a referência de frequência e o outro canal para o equipamento a ser testado (DUT). 

 
As medições podem ser realizadas em τ0 = 1 s (1 amostra por segundo) e τ0 = 10 ms 

(100 amostras por segundo). O display do equipamento possibilita a plotagem dos dados do 

desvio de Allan (estabilidade de frequência), medições de fase e frequência do padrão sob teste 

em relação a referência. Os dados coletados são transferidos segundo a segundo ao computador 

via porta serial (1 amostra por segundo) e armazenados em formato .txt, ordenados por MJD a 

cada dia de medição. A coleta de 100 amostras por segundo é feita através de cabo TCP-IP e 

armazenado em arquivo formato .txt. O diagrama em blocos é exibido na figura 19. 

 

 

Figura 19 – Diagrama em blocos da aquisição dos dados de fase no método de medição de 

diferença de tempo com duplo misturador – DTDM [71] 

 
 

 Os sinais de mesma frequência nas entradas A e B são combinados com um offset de 

referência (mixer) para eliminar a influência da flutuação do offset das duas entradas, e a 

contribuição do sinal de referência é cancelada no processo de tratamento do sinal de saída. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Rastreabilidade de tempo nos sistemas de medição 

4.1.1 Calibração do padrão de Tempo e Frequência CSAC 

A base de tempo do CSAC foi caracterizada com os métodos DTDM (diferença de 

tempo com duplo misturador) [71] para avaliação da estabilidade de frequência do sinal de 

saída de 10 MHZ e medição do intervalo de tempo para os dados do sinal de 1 PPS. O método 

DTDM foi medido no equipamento TSC5110A da Timing Solutions, com intervalos τ0 = 1 s (1 

amostra por segundo) e o intervalo de tempo de 1 PPS no sistema AUTOMED com τ0 = 60 s 

(1 amostra por minuto). A medição de 100 amostras por segundo na caracterização da base de 

tempo CSAC neste trabalho não foi necessária pois os intervalos de tempo de medição foram 

superiores a 1 segundo. Cabe ressaltar que o sinal de saída de 1 PPS do CSAC tem impedância 

de saída de 400 Ω e é maior que a entrada do sistema AUTOMED de 50 Ω, e assim foi 

necessário o casamento de impedância através de um driver de corrente comercial da família 

TTL, da série 74F244, devido ao atraso de propagação da entrada para a saída ser menor que 

~ 5 E-9 s. 

 
 O método DTDM realiza a comparação dos dados de fase, neste caso, a comparação do 

sinal de referência de 10 MHz senoidal do padrão T130 do fabricante Agilent e o sinal de 

10 MHz onda quadrada do CSAC, onde os valores foram coletados automaticamente, 

armazenados no computador em arquivos no formato .txt, e o programa separa os arquivos por 

dia em MJD, sendo que cada arquivo de dados de 1 amostra por segundo possui ~ 86 400 dados 

de medição por dia. A figura 20 mostra a configuração da medição. 
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Figura 20 – Medição dos dados de fase através do método DTDM 

utilizando o TSC5110A 

 

As medições com τ0 = 1 s foram realizadas no intervalo de 13 dias de medições. Isto 

totalizou 1 123 200 pontos de dados. Estes dados de medição de fase, no método DTDM, foram 

tratados no software Stable 32, onde para τ0 = 1 s foram plotados os resultados do desvio de 

Allan, da fase e da frequência, totalizando 3 gráficos para a caracterização da estabilidade de 

frequência. 

 
 As medições no sistema AUTOMED foram realizadas com τ0 = 60 s, totalizando 1 440 

pontos por dia. Foi analisado o mesmo intervalo de 13 dias de medições e comparado os 

resultados de fase e frequência entre os sistemas TSC5110A e AUTOMED, como forma de 

controle de qualidade. 

 

 

4.1.2 Calibração da base de tempo dos computadores utilizando o método NIST do 

totalizador e medição dos intervalos de processamento dos programas 

A calibração do padrão de tempo e frequência CSAC foi necessária para prover a 

rastreabilidade do sinal de 10 MHz ao sistema contador PM6681 da Fluke, que é o sistema de 

referência para calibração da base de tempo dos computadores, através da calibração do 

cronômetro para computador (cronômetro PC).  
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A rastreabilidade ao BIPM é garantida através da escala de tempo UTC (ONRJ) 

comparada ao UTC, e a calibração do padrão CSAC no laboratório do Observatório Nacional 

(ON) da Divisão Serviço da Hora (DISHO), pois os dados de tempo da escala UTC (ONRJ) 

são comparados continuamente de 16 em 16 minutos, através de um sistema de GPS Common 

View – CV, código P3, e através dos resultados do UTCr (ONRJ) com periodicidade semanal 

e o UTC (ONRJ) publicado mensalmente, conforme figura 21. Os computadores foram 

calibrados pelo método do totalizador NIST [72] com a base de tempo estável CSAC. 

 

 

Figura 21 - Rastreabilidade dos computadores dos conjuntos CI-1, CI-2 e CI-3 do Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria-IRD ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas-BIPM 

através do Observatório Nacional-ON 

 

Para a calibração da base de tempo dos computadores dos conjuntos CI-1, CI-2 e CI-3 

foi utilizado o método de medição [72] do totalizador, sendo a comparação da contagem 

totalizada de um cronômetro digital para computador (cronômetro PC) disponível para 

download gratuito na internet, com resolução em centésimos de segundos, e este programa é 

alimentado pela base de tempo do computador, além da contagem totalizada do contador de 

referência PM6681 alimentado por uma base de tempo estável de césio 133 (CSAC). A medida 

que o tempo de contagem aumenta nos dois sistemas, o comportamento do desvio da base de 

tempo do computador irá aparecer em relação ao sistema de referência e a simples subtração 
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entre os valores dará a informação do comportamento de atraso ou avanço do segundo gerado 

pelo computador em relação à base de tempo estável. 

 
Devido a componentes de influência que poderiam impactar nas medidas do cronômetro 

PC, sendo as mais evidentes a execução de rotinas no processamento do computador e a 

temperatura ambiente, as duas foram devidamente contornadas. Para o processamento, foi 

definido que a medição de contagem seria realizada em paralelo a uma medição contínua de 

um programa de aquisição de dados para simular a condição operacional no processamento do 

sistema durante todo o período de contagem. Em relação à temperatura, os computadores se 

encontram em laboratório com temperatura na faixa de 20 ± 1 ºC. Assim, o desvio no valor 

apresentado deverá representar dentro de uma faixa, o comportamento da base de tempo do 

computador em operação, que é a medida de interesse. 

 
Foram testados intervalos de contagem de 86 400 s (1 dia), 172 800 s (2 dias) e 

259 200 s (3 dias). O valor de 3 dias de contagem seria escolhido para calibração devido a 

influência do start / stop do operador neste intervalo ser menor [73], mas devido a obter boa 

estatística de leitura, 1 dia foi o escolhido devido a maior facilidade de medição em relação ao 

período de 3 dias. Este método apenas fornece uma estimativa do comportamento, não devendo 

ser confundido com a caracterização de uma base de tempo que necessitaria de outro arranjo e 

sinal de saída do computador. Este método fornece uma informação essencial para quem utiliza 

programas alimentados pela base de tempo interna de um computador, na medição de intervalos 

de tempo sucessivos e intervalos curtos de tempo de medição, tempos de integração ou 

contagem a longo período, e não tem informação do offset do tempo que é o caso do presente 

trabalho, além da rastreabilidade do tempo que também é essencial na metrologia de grandezas 

medidas em função do tempo. 

 
A figura 22 mostra o arranjo para medição da base de tempo dos computadores pelo 

método do totalizador [72]. 
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Figura 22 – Método do totalizador para medição do dt/t do computador em 

relação a base de tempo estável CSAC 

 

 A medição dos intervalos de processamento dos programas foi medida com a mesma 

metodologia nos 03 conjuntos CI-1, CI-2 e CI-3. Houve necessidade de medir estes intervalos 

somente no programa em LabVIEW para aquisição da leitura de carga em coulomb nos 

eletrômetros, pois cada medição não vem acompanhada da informação de data-hora em cada 

intervalo de medição. Foi utilizado o mesmo programa que faz parte da rotina de trabalho do 

laboratório. Se cada medição neste programa fosse acompanhada da informação de data-hora, 

não haveira necessidade da medição do intervalo de processamento do programa. 

 
 O programa em LabVIEW para os eletrômetros Keithley 6517A opera em dois modos, 

sendo sequencial e ciclo. No modo sequencial, o operador seleciona o número de medições e 

após o término da operação haverá finalização automática. No modo ciclo, o programa irá 

realizar medições indefinidamente, sendo a finalização realizada pelo operador retirando o 

modo ciclo. Pode-se combinar os dois modos, onde o operador seleciona um determinado 

número de medições em modo sequencial e associa ao modo ciclo, onde ao término das 

medições inicia-se automaticamente novo ciclo com uma única informação de data-hora a cada 

ciclo. O intervalo de medição ou contagem já é contemplado pela medição do offset. 
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Para abranger estes modos de operação, foram realizados 5 testes em cada modo. O 

primeiro teste foi medido o primeiro intervalo de processamento, sendo o start e stop simultâneo 

do programa em LabVIEW e do cronômetro com intervalo de medição de 10 s. O segundo teste 

foi medido o segundo intervalo de processamento e o terceiro teste o terceiro intervalo. O quarto 

teste foram realizadas 5 medições sequenciais a partir da 3ª medição e o quinto teste um número 

maior que 100 amostras a partir da 3ª medição. Todos os testes foram realizados com tempo de 

integração ou medição de carga de 10 s. 

 
O modelo geral de influência do intervalo de tempo de processamento e o dt/t é 

apresentado na figura 23. 

 

 

Figura 23 – Modelo de intervalo de tempo para um ciclo de medição no programa em LabVIEW 

 

A medição correta do intervalo de processamento do programa em LabVIEW para 

medição de carga foi utilizada para corrigir a curva de decaimento na medição da linearidade. 

O offset do tempo tem influencia no tempo de medição de carga e no intervalo de processamento 

e também deve ser medido. A cada intervalo ou novo ciclo de medição, haverá contribuição do 

offset de tempo e o somatório das pequenas contribuições podem gerar impacto significativo, 

dependendo da meia vida do radionuclídeo analisado e do offset do computador utilizado. 

 

 

4.2  Proposta de modelagem com o número 3,32 

A aplicação do número 3,32 recomendado pelo TECDOC [10, 11] para verificação da 

meia vida no teste de linearidade, a utilização da formatação gráfica do decaimento exponencial 

[34] em termos da razão da medição no eixo Y e tempo adimensional em número de meias 

vidas no eixo X, somada ao cálculo do logaritimo natural da razão da medição no eixo Y [6] 

…….

- dt/t + dt/t - dt/t + dt/t

Ideal Ideal

Intervalo de medição atual - tempo total de uma medição

Ciclo de medição 

anterior

Próximo ciclo de 

medição

Tempo de medição de carga Intervalo de procesamento
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foram utilizadas neste trabalho como uma solução geral para medição da linearidade de 

ativímetros. Dessa maneira, foram adotados três valores básicos adimensionais relacionados 

aos eixos de coordenadas X – Y e ao coeficiente angular (lambda adimensional), propondo que 

este modelo se aplica a todos os radionuclídeos e neste modelo todo radionuclídeo tem 

constante de decaimento téorica lambda (λ) = -ln(2). 

 
É importante ressaltar que a expressão “todos os radionuclídeos” é uma premissa do 

modelo, ligada a idéia básica da função de decaimento exponencial representar melhor o 

comportamento de “redução de massa” do elemento químico instável, emitindo o excesso de 

energia na busca de estabilidade, através da emissão espontânea de radiação. 

 
Neste caso particular é utilizada uma faixa muito estreita dessa escala, de 6,584 E+03 s 

(18F) até 6,932 E+05 s (131I), próximo ao centro de escala, o que coincide com a classificação 

de Pommé [74], quando faz referência a faixa de 1 segundo à 100 anos como uma faixa 

intermediária de meia vida, e esta modelagem necessitaria ser testada em outras faixas possíveis 

dessa escala para o modelo, mas conforme será visto nos resultados, nesta estreita faixa de teste 

apresentou consistência com a proposta inicial. Além disso, mesmo sendo um sistema 

extremamente confiável [62] em relação à estabilidade, o sistema de câmara de ionização 

utilizado no trabalho possui limitações e é somente testado em uma pequena faixa dessa longa 

escala de valores de meia vida, que no caso cobre a faixa de aplicações em medicina nuclear. 

 
Neste trabalho é apresentado um pré-formalismo para demonstração da modelagem, 

utilizando a representação kT1
2

 para nomear este número 3,32, e ainda no capítulo de resultados 

é apresentada a verificação experimental do modelo proposto. 

 
No documento TECDOC [10, 11] é sugerido, para conferência do valor da meia vida 

após plotar o gráfico da linearidade, que seja dividido o tempo de medição no intervalo à 1/10 

da atividade por 3,32, de forma a conferir se a meia vida do radionuclídeo testado está dentro 

do valor esperado. Esta operação recomendada é exatamente a trilha para este modelo, 

teoricamente demonstrada por [33-36], e experimentalmente pode ser verificado com 

radionuclídeos de meia vida classificada como intermediária [74] ou curta [1] utilizados em 

medicina nuclear, sendo possível comprovar esta relação em unidades de meia vida. 

 
Assim, baseado nas demonstrações relacionadas na literatura e analisando o decaimento 

radioativo de um radionuclídeo em passo decimal, pode-se inferir que, para cada intervalo de 
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decaimento da enésima potência na base 10 para a Atividade em Bq, o número de meias vidas 

decaídas dentro deste intervalo deve ser constante. A partir deste pressuposto, pode-se inferir 

uma relação, chamada de kT1
2

 como segue: 

 
Iniciando com a relação de STEWART et. Al [75]: 

ln(N) = 
1

log
10

e
log

10
N 

(28) 

 
Colocando em função de logaritmos decimais temos: 

log
10

N = 
ln(N)

(
1

log
10

e
)

    

(29) 

 
Colocando N=2, que representa a base binária, e substituindo pelo coeficiente de 

transformação de ANSALONI [76],  

 

Z = 
1

log10e
 = 2,3026 , vem: 

log
10

2 = 
ln(2)

2,3026
    

(30) 

 
Como 2,3026 ~ ln(10), substituindo vem: 

log
10

2 = 
ln(2)

ln(10)
    

(31) 

 
Transformando os logaritmos naturais em termos numéricos temos: 

log
10

2 = 0,3010    

(32) 

Tomando o inverso do resultado anterior: 

log
10

2 = 
1

3,3219
    

(33) 

 
Reescrevendo em função da base 2: 



 

 

56 

 

2 = 10
1

3,3219    

(34) 

 
Tomando o ln e substituindo 3,3219 por k temos: 

ln(2) = ln (10 
1
k)    

(35) 

 
Utilizando a propriedade do logaritmo de uma potência demonstrada por SHIRALI [77]: 

ln(2) = 
1

k
 ln(10)   

(36) 

 
Escrevendo a equação para determinação do número 3,32 como kT1

2

:  

kT1
2

 = 
ln(10)

ln(2) 
 = log

2
10     

(37) 

   
 Onde kT1

2

 é o número de meias vidas que decaíram em um intervalo de uma década de 

atividade. 

 
Agora, considerando uma unidade de escala do eixo Y no modelo como adimensional, 

sendo a razão M/M0 (M é a medição), com a razão máxima = 1 (100% de M0), e tomando o 

logaritmo natural dessa razão, o valor inicial da escala será igual a ln(M/M0) = ln(1) = ln(10n) 

= 0, onde n = 0. A próxima década será ln(0,1) = ln(10-1) = -ln(10) = -2,3026, sendo n = -1. 

Dessa forma, cada marca da escala será igual a ln(10-n) ou -n.ln(10), sendo -ln(10) o “tamanho” 

de cada intervalo de decaimento e n o número de décadas que decaíram. 

 
Para o eixo X, o intervalo de tempo deverá ser adimensional também, sendo calculado 

como a razão de t (tempo de medição) dividido pela meia vida do radionuclídeo [34]. Para 

chegar ao valor de 1/10 da atividade inicial anterior, este tempo será sempre kT1
2

. Então cada 

marca de escala será kT1
2

 vezes n décadas decaídas. Assim, teremos a taxa de variação da reta 

de regressão como: 
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Y

X 
=

ln(10
-n

)

n∙kT1
2

 
= 

-n∙ln(10)

n∙kT1
2

 
 =

-ln(10)

kT1
2

 
= -ln(2) = λmodelo   

(38) 

 
Onde kT1

2

 para este modelo no decaimento de radionuclídeos, é a constante adimensional 

que tem o significado de um intervalo de tempo de 3,3219 meias vidas para um radionuclídeo 

decair -ln(10) da sua atividade  inicial, a uma taxa de variação constante lambda (λ) 

adimensional igual à -ln(2). 

   
Neste trabalho o lambda adimensional de referência ln(2) assumiu os valores adotados 

pelo BIPM (LNHB) de 1,0527 E-4 s-1 (18F), 3,2054 E-05 s-1 (99mTc), 9,9990 E-07 s-1 (131I) e 

2,9195 E-06 s-1 (99Mo). 

 

 

4.3 Parametrização e análise da medição de linearidade no modelo proposto 

A aplicação do modelo proposto na medição de linearidade requer um determinado 

número de tarefas de forma a parametrizar os resultados no gráfico de análise. Primeiro, a 

medição M deve ser normalizada em termos do logaritmo natural da razão do decaimento, para 

que resultados em unidades de medida diferentes possam ser comparados no mesmo gráfico. O 

modelo permite a análise do comportamento do decaimento em função do tempo e a 

comparação de sistemas com unidades de medição diferentes e atividades com valores distintos, 

além da comparação da linearidade com radionuclídeos diferentes e sistemas diferentes. Neste 

trabalho foram realizadas medições em unidades de carga em coulomb e atividade em Bq. 

 

 ln (
M

M0
)  = ln (

M medição atual em atividade, carga, corrente ou contagem

M0 
medição inicial em atividade, carga, corrente ou contagem

)           

 (39) 

 
Em seguida, a escala de tempo deve ser normalizada para a razão do tempo em segundos 

por segundos (adimensional), e este valor será convertido em números de meias vidas decaídas. 

Para cada valor de tempo associado a um ponto da enésima medição, será calculado o valor 

respectivo em unidade arbitrária (T1/2) [34]. O valor recomendado de meia vida é o adotado 

pelo BIPM (LNHB) para o radionuclídeo testado. 
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Frações de T1
2

 = 
t intervalo de tempo de 0 até a medição atual (em segundos)

T1
2

 (em segundos adotada pelo BIPM para o radionuclideo testado)

 

 (40) 

 
Após plotar o gráfico, o ajuste dos valores dos eixos X e Y no programa de análise 

devem seguir algumas orientações para que as divisões de escala estejam na formatação do 

modelo. O eixo Y, que exibe os valores do decaimento da atividade do radionuclídeo, deve ser 

configurado em múltiplos ou submúltiplos de -ln(10) ~ -2,3026. O eixo X onde são 

apresentados os valores de tempo, deve ser colocado em múltiplos ou submúltiplos de 

ln(10)/ln(2) ~ 3,3219. 

 
A regressão linear plotada deve ser configurada com os valores de saída da reta de 

regressão e o coeficiente de determinação R2 no gráfico. Uma verificação adicional pode ser 

feita calculando os parâmetros de análise da regressão (ANOVA) em uma tabela de saída 

através de um programa de análise. Nestes parâmetros da tabela o erro padrão do coeficiente 

angular poderá ser considerado como um estimador da incerteza tipo A [68] do ln(2) 

experimental da curva de linearidade. 

 
O valor teórico que irá aparecer no coeficiente angular da reta de regressão será a 

constante lambda (λ) = -ln(2) ~ -6,9315 E-01 e o intercepto = 0. A figura 24 exibe o gráfico 

parametrizado da modelagem 3,32. 

 

 

Figura 24 – Linearidade modelada pelo número 3,32 
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Neste trabalho os valores de meia vida de referência utilizados foram 6 584 s (18F), 

21 624,1 s (99mTc), 693 213,1 s (131I) e 237 418,2 s (99Mo). 

 
Para a verificação do intervalo de ± 10 % da norma CNEN 3.05 [4], foi utilizada a 

recomendação do protocolo RPS 14.2 [8], e deve-se plotar outro gráfico, tomando a medição 

observada menos o valor da regressão neste ponto, dividido pelo valor da regressão em cada 

ponto de medição. Para a comparação de valores em unidades de medida, conforme a medição 

nas câmaras CI-1, CI-3 (carga em coulomb) e CRC-15R (atividade em Bq), e valores de 

atividade iniciais diferentes, foi tomada a razão observada menos a razão da regressão, dividido 

pela razão da regressão em cada ponto de medição. 

 
Para verificação do comportamento de repetibilidade da linearidade do ativímetro foi 

utilizado o gráfico de normalidade, com escore padronizado (Z score) versus resíduos 

padronizados, comparando medições superpostas com fontes de 99mTc para a calibração do 

teste, em datas diferentes, na mesma faixa de atividade, no mesmo ativímetro CRC-15R, em 

uma região com menor influência de deriva do capacitor do eletrômetro e menor dispersão dos 

dados de medição na curva de decaimento do ativímetro. Após a verificação de repetibilidade, 

foi aplicado o mesmo gráfico nos testes das câmaras CI-1, CI-3 e CRC-15R com 99mTc e as 

fontes de 18F, 99mTc e 131I na CRC-15R para verificação do comportamento de cada sistema. A 

figura 25 abaixo exibe o esquema geral de modelagem proposto. 
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Figura 25 – Esquema geral da modelagem com o número 3,32 

 

 Para calcular os valores encontrados pelo método da regressão e baseado na comparação 

entre radionuclídeos apresentada por Wilegaignon et al. [29], foi estimada a comparação entre 

radionuclídeos e sistemas por outro método, considerando a razão de α como referência e β 

como o sistema ou radionuclídeo, ou conjunto radionuclídeo/sistema a ser comparado no 

sistema escolhido como referência, inicialmente considerado α = β: 

 

(T1
2

)
α

(T1
2

)
β

 = 

ln(2)
(λ)α

ln(2)
(λ)β

= 
(λ)β

(λ)α

 = 1    

(41) 
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Assumindo M como a medição em um determinado intervalo de decaimento dt: 

 
M = M0∙ e -λ ∙ dt 

(42) 

 
 Colocando em termos de lambda: 

 

λ  = - 

ln (
M
M0
)

dt
 

 (43) 

 
Tomando a razão do lambda de β e α temos: 

 

 
(λ)β

(λ)α

= 

- [
ln (

M
M0
)

dt
]

β

- [
ln (

M
M0
)

dt
]

α

 

(44) 

 
 E tornando em uma equação da relação α β: 

 

(T1
2

)
α

(T1
2

)
β

 = 
(λ)β

(λ)α

= 
dtα

dtβ
∙

ln (
M
M0
)

β

ln (
M
M0
)

α

 

(45) 

  
 Outro método de cálculo, seria o utilizado por Leobino [78] da amostra referencial 

aplicado a espectrometria gama com detector de germânio, e o lambda seria obtido a partir da 

inclinação da curva do ln da razão das medições, com um radionculídeo de referência, com 

meia vida maior que o radionuclídeo medido. No método deste trabalho a diferença básica é 

que a inclinação da curva é obtida através do cálculo pelo logaritmo natural da razão das 

medições individuais, e do tempo medido e rastreado a uma base de tempo estável, e depois 

convertido na escala adimensional de T1/2. Como o decaimento na escala de T1/2 coloca dois 

radionuclídeos distintos na mesma ordem de grandeza de tempo T1/2, não houve necessidade da 

meia vida de referência ser maior que a do radionuclídeo medido. 
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 Para o cálculo da constante de decaimento lambda de β com o lambda de referência α, 

em um determinado ponto de medição i teremos: 

 

(λ)βi
 = 

[
 
 
 
 
dtαi

dtβi

∙

 ln (
M
M0
)

βi

 

ln (
M
M0
)

αi ]
 
 
 
 

∙(λ)α 

(46) 

 
 Agora considerando n pontos de medição, o lambda médio pode ser calculado pelo 

somatório dos valores encontrados em cada i-ésimo ponto de medição, sendo: 

 

(λ)médio de β/α = ∑
(λ)βi

n

n

i=1

 ~ (λ)regressão linearizada de β  

(47) 

 
 E o desvio padrão: 

σ(λ)β/α
 = √∑

[(λ)βi
- (λ)βmédio

]
2

n - 1

n

i=1

  

(48) 

 
 A incerteza tipo A da série de medições ou desvio padrão da média: 

 

u(λ)β/α
=

σ(λ)β/α

√n
  

(49) 

E a estimativa da incerteza relativa padrão combinada proposta no trabalho para o 

sistema a ser comparado: 

 

ucombinada (λ)β
 (%) = √(u(λ)β/α

)
2

+ (u(R)β)
2

+ (uregressão β)
2
+ (ucombinada (λ)α)

2

 + (udt/t)
2 + (σx(τ)

)
2

  

(50) 
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Componentes de incerteza relativa do tipo A: 

 
u(λ)β/α

                      – da série de medições de β em relação ao sistema de referência α; 

uregressão β         – avaliada de forma experimental baseada na regressão linearizada, sendo a 

relação entre o desvio padrão dos resíduos (erro padrão da estimativa) de ln (
M

M0
), dividido pela 

média em módulo de ln (
M

M0
), e o resultado dividido pelo coeficiente de determinação R2 

ajustado da regressão, de forma a englobar a influência das componentes de incertezas do 

ajuste, as componentes que influenciam na flutuação dos resíduos derivadas da medição M e o 

número de meias vidas medidas para plotar a regressão; 

 

Componentes de incerteza relativa do tipo B: 

u(R)β                          – do impacto da resolução do tempo (s) do sistema de medição de β; 

ucombinada (λ)α           – do sistema de referência α; 

udt/t                    – do offset do tempo e deverá ser considerada se a incerteza relativa da base 

de tempo do padrão de tempo e frequência utilizado (ou método para determinar a 

rastreabilidade do tempo) apresentar valor suficiente para influenciar na estimativa; 

σx(τ)
                         – da estabilidade no tempo da base de tempo estável utilizada na calibração; 

 

 De forma a facilitar o cálculo da incerteza padrão combinada relativa, seguem as 

seguintes considerações: 

 
- Os coeficientes de sensibilidade serão considerados iguais a 1; 

- A componente tipo B udt/t  deverá ser considerada se a incerteza relativa da base de tempo 

do padrão de tempo e frequência utilizado (ou método para determinar a rastreabilidade do 

tempo) obtiver valor suficiente para influenciar na estimativa; 

- Neste trabalho, as medições foram superiores a dezenas de segundos, para uma incerteza 

relativa dt/t de dezenas de microssegundos nos computadores testados, sendo o impacto de 

0,0001 %, e o σ𝑥(𝜏)  não foi caracterizado no CSAC pelo Observatório Nacional. Assim, 

conforme a primeira componente negligenciada udt/t , e a comparação dos resultados 

apresentados no trabalho, para a medida de fase do sinal de 1 PPS e frequência de 10 MHz 

foram compatíveis, o impacto da σ𝑥(𝜏)  para estas medições com o padrão CSAC também podem 



 

 

64 

 

ser consideradas despresíveis em uma análise preliminar para este intervalo de tempo acima de 

dezenas de segundos. A estimativa reduzida da incerteza padrão combindada sem levar em 

consideração as outras componentes negligenciadas, ficaria para o sistema ou valor de 

referência α como: 

 

ucombinada (λ)α   (%) = √(u(λ)α)
2
+ (u(R)α)

2
 + (uregressão α)

2
 + (u(T1/2)BIPM

)
2
 

(51) 

 
Componentes de incerteza relativa do tipo A: 

 
u(λ)α              – erro padrão do coeficiente angular da regressão linearizada calculada pelo 

método dos mínimos quadrados da série de medições do sistema de referência α; 

uregressão α           – experimental da regressão linearizada do sistema de medição α; 

 

Componentes de incerteza relativa do tipo B: 

 
u(R)α                      – do impacto da resolução do sistema de medição α;  

u(T1/2)BIPM              – da meia vida do BIPM (LNHB), utilizada para gerar o estimador admensional 

da regressão linearizada α, para o radionuclídeo testado no sistema de referência α; 

 

 
 E para o sistema ou radionuclídeo a ser comparado β: 

 

ucombinada (λ)β (%) = √(u(λ)β/α
)

2

+ (u(R)β)
2

 + (uregressão β)
2
 + (ucombinada(λ)α)

2

 

(52) 

 
Componentes de incerteza relativa do tipo A: 

 
u(λ)β/α

              – da série de medições do sistema de medição β em relação do sistema de 

referência α;  

uregressão β             – experimental da regressão linearizada do sistema de medição β; 

 

Componentes de incerteza relativa do tipo B: 

 
u(R)β                         – do impacto da resolução do sistema de medição β; 

ucombinada (λ)α          – combinada do sistema de referência α; 
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Para a conversão do valor adimensional do lambda no resultado final do trabalho, em 

valores de lambda dimensional, iremos considerar a relação aproximada para o caso real: 

 

(
ln(2)
(λ)

)
α

(
ln(2)
(λ)

)
β

~ 1 (correção da meia vida da relação α/β)    

(53) 

 
Considerando: 

 
(λ) α = (λ)BIPM    e  ln(2)

 α
 = ln(2) teórico 

(λ) β = (λ)dimensional de β  e  ln(2)
 β

 ~ ln(2) ± % (adimensional experimental) 

 
E a conversão do valor: 

 

(λ)dimensional de β = 
ln(2)

 adimensional experimental (β)
 

ln(2)
 teórico (α)

 ∙ (λ)BIPM 

(54) 

 
 Onde: 

 
ln(2)

 β

ln(2)
 α

 = fator de correção para o lambda dimensional experimental de β 

(55) 

 
Obs: o ln(2)

 adimensional experimental (β)
 pode ser derivado da curva de regressão exponencial ou 

linearizada na escala de tempo de T1/2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Preparação para medição da linearidade 

5.1.1 Calibração do padrão de Tempo e Frequência CSAC 

 O equipamento CSAC foi calibrado com os sinais de referência de 10 MHz e 1 PPS do 

padrão T130 simultaneamente, nos sistemas TSC5110A e AUTOMED, onde foram realizadas 

medidas de fase no TSC em intervalos de 1 s (τ0 = 1 s) e medidas de intervalo de tempo no 

AUTOMED em intervalos de 60 s (τ0 = 60 s). 

 
Para verificação da consistência dos dados fornecidos pelas duas saídas independentes 

de frequência e tempo, foi comparado o resultado da fase medida pelo método DTDM e da fase 

medida pelo método de medição de intervalo de tempo. O resultado da fase do método de 

intervalo de tempo foi obtido pela diferença entre o resultado atual e o anterior de cada medida 

de intervalo de tempo entre o T130 menos o CSAC. Os gráficos foram plotados conforme 

recomendações do Special Publication 1065 [56]. As figuras 26, 27 e 28 mostram os resultados 

preliminares da calibração da base de tempo estável CSAC. 

 

 

Figura 26 – Resultado da medição de intervalo de tempo T130 - CSAC com τ0 = 60 s pelo 

sistema AUTOMED 
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Figura 27 – Resultados das medidas de fase da 1ª diferença (desvio fase) entre os dois 

sistemas TSC e AUTOMED, com as respectivas medições de fase de 10 MHz e 1 PPS 

no período de 26/10/2016 (MJD57687) até 07/11/2016 (MJD57699) 

 

 

Figura 28 - Resultados das medidas de frequência da 2ª diferença (offset de frequência) 

entre os dois sistemas TSC e AUTOMED, com as respectivas medições do offset de 

frequência dos sinais de 10 MHz e 1 PPS no período de 26/10/2016 (MJD57687) até 

07/11/2016 (MJD57699) 

 

 As figuras 29, 30 e 31 são relativas a medição de estabilidade de frequência do CSAC. 
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Figura 29 – Desvio de Allan com 1 amostra por segundo no período de 26/10/2016 

(MJD57687) até 07/11/2016 (MJD57699) para o sinal de 10 MHz do CSAC 

 

                                   

  
Figura 30 – Dados de fase de 1 amostra por segundo com os coeficientes do ajuste 

calculados pelo programa Stable 32 no período de 26/10/2016 (MJD57687) até 07/11/2016 

(MJD57699) para o sinal de 10 MHz do CSAC 
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Figura 31 – Dados de frequência de 1 amostra por segundo com os coeficientes do ajuste 

calculados pelo programa Stable 32 no período de 26/10/2016 (MJD57687) até 

07/11/2016 (MJD57699) para o sinal de 10 MHz do CSAC 

 

 

O valor calculado no sistema AUTOMED para o offset de frequência do padrão CSAC 

foi o coeficiente angular da reta de regressão a = 2,58 E-11 Hz.Hz-1 e para o TSC5110A foi de 

a = 2,58 E-11 Hz.Hz-1, analisados no programa excel. Na figura 31, o valor do coeficiente foi 

de a = 2,50 E-11 Hz.Hz-1, analisado no programa Stable 32. A diferença entre os valores das 

figuras 28 e 31 é derivada do número de pontos de dados analisados, onde para o cálculo da 

frequência da figura 31 o intervalo τ0 = 1 s e τ = 1 s, totalizando 1 000 000 de pontos, enquanto 

que a figura 28 foi utilizado τ0 = 1 s (TSC) / 60 s (AUTOMED) e τ = 3600 s, totalizando 359 

pontos de dados, para os dados originais de mais de 1 000 000 de pontos. Os resultados da 

figura 28 coincidiram com o resultado da figura 31 em 3,2 %, e considerando as diferenças na 

análise do τ0, os resultados foram satisfatórios, pois a amplitude de variação no número de 

pontos de dados analisados foi de 359 pontos de dados no excel para 1 000 000 pontos de dados 

analisados no programa Stable 32. 
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5.1.2 Calibração da base de tempo dos computadores 

O programa em LabVIEW, para aquisição de dados de leitura de carga dos eletrômetros, 

possui um intervalo de processamento inicial (primeiro intervalo), para descarga residual do 

capacitor do eletrômetro. O segundo intervalo de processamento pertence a primeira medição 

de carga, para armazenamento do valor adquirido na medição. 

 
Nos modos sequencial e ciclo nos três computadores CI-1, CI-2 e CI-3, o primeiro 

intervalo de processamento apresentou uma grande dispersão nos resultados, onde o maior valor 

apresentou desvio padrão chegou a ± 3,79 s em um valor médio de 10 s. 

 
No teste 2 o segundo intervalo de processamento no modo sequencial apresentou 

comportamento mais estável, com leituras na faixa de 7,3 s e o maior desvio padrão em ± 0,09 s. 

Também não é recomendado utilizar o segundo intervalo, porque ele não coincide com os 

valores apresentados a partir do terceiro intervalo de processamento. 

 
A partir do teste 3, no terceiro intervalo de processamento, todos os intervalos de 

processamento apresentaram resultado de 8 s para o modo sequencial e 10 s para o modo ciclo, 

exceto o computador CI-1. 

 
No teste 4, onde foram analisadas 5 medições sequenciais a partir do terceiro intervalo 

de processamento, o programa apresentou o mesmo resultado do teste 3. No teste 5, onde foram 

analisados um número maior que 100 medições a partir do terceiro intervalo de processamento, 

o resultado foi o mesmo dos testes 3 e 4. Com isso pode-se concluir que para este programa em 

LabVIEW, as medições apresentam o mesmo intervalo de processamento a partir do terceiro 

intervalo, sendo recomendada a utilização das medições neste programa a partir do terceiro 

intervalo de processamento. A tabela 14 exibe todos os resultados nos 5 testes realizados nos 

dois modos de operação do programa. 
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Tabela 14 – Intervalos de processamento para o programa em 

LabVIEW instalado nos computadores CI-1, CI-2 e CI-3 para os modos 

sequencial e ciclo 
 

 

 

Para o cálculo da incerteza do cronômetro PC foram seguidas as recomendações do 

NIST [72] conforme tabela 15, baseado nas recomendações da norma ISO GUM [54]. 

 

Tabela 15 – Incerteza do cronômetro para computador (PC) utilizado nos 

computadores CI-1, CI-2 e CI-3 calibrado com o padrão CSAC 
 

 

Nota: os valores 0 na tabela são considerados de influência desprezível 

Média σ u Média σ u Média σ u

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s)

Teste 1 9,81 2,99 0,94 10,09 3,79 1,20 11,51 2,30 0,73

Teste 2 7,32 0,09 0,03 7,33 0,08 0,03 7,35 0,04 0,01

Teste 3 7,99 0,03 0,01 8,02 0,08 0,02 7,97 0,09 0,03

Teste 4 7,98 0,02 0,01 8,01 0,01 0,00 8,00 0,01 0,00

Teste 5 8,00 0,00 0,00 8,01 0,00 0,00 7,98 0,00 0,00

Teste 1 9,83 3,20 1,01 10,40 2,51 0,80 8,25 2,32 0,73

Teste 2 7,25 0,04 0,01 9,98 0,07 0,02 10,05 0,06 0,02

Teste 3 7,97 0,04 0,01 10,01 0,06 0,02 10,04 0,06 0,02

Teste 4 8,00 0,01 0,00 10,01 0,02 0,01 10,02 0,02 0,01

Teste 5 8,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,04 0,00 0,00

CI-1 CI-2 CI-3

S
eq

u
en

ci
al

C
ic

lo

Fonte de incerteza
Magnitude 

(ms)

Método de 

avaliação
Distribuição

Incerteza padrão 

(ms)

Tempo de reação humana 27 Tipo B Retangular 16

Tempo de reação humana 

desvio padrão
10 Tipo B Normal (k=1) 10

Precisão do sintetizador 0 Tipo B Retangular 0

Resolução do contador 

totalizador
0 Tipo B Retangular 0

1/2 Resolução do   

cronômetro
5 Tipo B Retangular 3

Cronômetro - Referência 

incerteza padrão
1,05 Tipo A Normal (k=1) 1,05

Incerteza combinada 19

Incerteza expandida (k=2) 38
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 As medições do dt/t ou offset do tempo da base de tempo dos computadores [72], foram 

realizadas em ~1 dia de totalização em cada um dos sistemas, com 3 medições, e programa 

LabVIEW em funcionamento em modo ciclo, para simular a condição de operação normal de 

trabalho. Durante todo o período de medição a temperatura na sala se manteve em torno de 

20 ± 1 ºC e os resultados para o dt/t no CSAC conforme tabela 16. 

 

Tabela 16 – Resultados para o dt/t dos computadores CI-1, CI-2 e CI-3 segundo recomendações 

da ISO GUM [54]  
 

 
 
 As componentes de incerteza consideradas foram a incerteza da série de medições do 

offset do tempo (dt/t), a incerteza do cronômetro PC e a incerteza do padrão CSAC utilizado 

como referência para o contador PM6681. Devido a característica de estabilidade do padrão 

CSAC em relação ao computador, esta componente de incerteza foi negligenciada, pois 

apresentaria resultado relativo desprezível na ordem de grandeza da medição realizada no 

computador. Assim a estimativa da incerteza reduzida utilizada no cálculo da tabela 16: 

 

u(dt/t)Computador
 (%) = √(u(dt/t)1 dia

)
2
+ (u(Cronômetro)PC

)
2
  

(56) 

u(dt/t)1 dia
          – incerteza relativa do tipo A da série de 03 medições de 1 dia (~ 86 400 s); 

u(Cronômetro)PC
  – incerteza relativa do tipo B do cronômetro PC;  

 
Onde: 

u(dt/t)1 dia
(%) = 

(
Desvio padrão do offset do tempo (em segundos) de 1 dia

√3
)

Média do offset do tempo (em segundos) de 1 dia
 

(57) 

 
 

u(Cronômetro)PC
(%) = 

(Incerteza combinada do cronômetro PC)

Média do offset do tempo (em segundos) de 1 dia
 

(58) 

Césio CSAC (16,2 ± 0,6) E-06 (-14,0 ± 0,8) E-06 (32,7 ± 1,1) E-06

CI-1 CI-2 CI-3

k = 2,0 k = 2,0 k = 2,0

(s.s
-1

) (s.s
-1

) (s.s
-1

)
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5.1.3 Número 3,32 

Para a verificação do número 3,32, no decaimento de radionuclídeos de meia vida curta, 

utilizados em medicna nuclear, foram testados os três radionuclídeos 18F, 99mTc e 131I. O 

molibdênio 99Mo foi medido indiretamente através das eluições das fontes de 99mTc, durante o 

período operacional do gerador de 99Mo / 99mTc. 

 
Para os testes de todas as fontes, foram utilizadas as câmaras do tipo poço CI-1, CI-2 e 

CI-3, e as medições realizadas em unidade de carga em coulomb. O ativímetro CRC-15R foi 

medido em unidades de atividade em Bq. Todas as medições foram normalizadas para razão da 

medição M (M/M0). Foram plotados os gráficos, sendo formatados com a escala de tempo em 

T1/2 e em segundos no mesmo gráfico, e uma tabela onde foram colocadas a constante de 

decaimento lambda adimensional ~ ln(2) e o valor dimensional em s-1. Todas as informações 

de hora foram fornecidas por um único relógio de celular, com a sincronização automática da 

hora automático pela operadora de telefonia e o aparelho apresentou uma diferença de ~ (-15 s) 

em relação a Hora Legal Brasileira – HLB, fornecida pelo Observatório Nacional durante todo 

o período de medições, sendo verificada na página da Instituição de forma gratuita. A 

localização geográfica de todas as medições ocorreu no país Brasil, estado do RJ, município do 

RJ, fuso horário -3. Foi realizado o teste de controle de qualidade no ativímetro CRC-15R para 

as medições, e todas as medições apresentaram resultados dentro da série histórica de registro 

do laboratório e o valor médio de radiação de fundo apresentado foi de 0,006 MBq no 

ativímetro CRC-15R. Foram realizadas as correções de radiação de fundo conforme 

recomedações do NPL 93 [6], mas não impactaram nos resultados. 

 
Na medição das fontes de 18F, as medições da câmara de ionização CI-2 foram perdidas 

devido a problemas no programa de aquisição de dados em LabVIEW. 

 

Tabela 17 – Condições de medição e resultado do desvio total no tempo para as fontes de 
18F 

Fonte Data Hora Valor inicial Intervalo Dados Desvio total 

01L17 30/01/2017 17:12:40 414 MBq 14 s 4 279 -0,839 s 

02L17 30/01/2017 15:04:00 950 MBq 58 s 795 +1,508 s 

04L17 30/01/2017 16:21:00 248 MBq 188 s 350 +1,066 s 
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A figuras 32 mostra o resultado da curva de decaimento das fontes de fluor 18 em função 

do tempo em segundos, com as devidas correções para cada sistema de medição e na mesma 

curva o modelo na escala de tempo em T1/2. O valor da meia vida adotado pelo BIPM para o 

radionuclídeo é de 6 584 s. 

 

 

Figura 32 – Medições de fontes de 18F para a constante de decaimento lambda de referência 

igual a 1,0527 E-04 s-1 (BIPM) e lambda modelo 6,9315 E-01 

 

 

Tabela 18 – Resultados do ajuste exponencial nas escalas de tempo em segundos e adimensional 

T1/2 da figura 32 
 

 

Sistema de

medição Função exponencial R
2

R
2

M0 · e 
-λ · t

CI-1 1,0168 · e 
-1,0484E-04 · t 1 1

CI-3 1,0003 · e 
-1,0530E-04 · t 1 1

CRC-15R 9,9618 · e 
-1,0523E-04 · t 1 19,9618 · e 

-6,9282E-01 · t

Escala de tempo em segundos (s)

Função exponencial

M0 · e 
-λ · t

1,0168 · e 
-6,9030E-01 · t

1,0003 · e 
-6,9327E-01 · t

Escala de tempo em meias vidas (T1/2)
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Para o 18F, a diferença entre os coeficientes foi respectivamente na medição em escala 

de segundo e no modelo CI-1 = 1,0484 E-4 s-1 (-0,41 %) e CI-1 = 6,9030 E-01 (-0,41 %), CI-3 

= 1,0530 E-04 s-1 (0,03 %) e CI-3 = 6,9327 E-01 (0,02 %), CRC-15R = 1,0523 E-04 s-1                

(-0,04 %) e CRC-15R = 6,9282 E-01 (-0,05 %), onde os valores coincidiram dentro de 0,01 %, 

que é a flutuação derivada do arredondamento no dígito menos significativo, e a substituição 

do valor em unidade pelo valor adimensional não gerou impacto significativo. Na medição das 

fontes de 99mTc, as medidas da câmara de ionização CI-2 foram perdidas devido a problemas 

no programa de aquisição de dados em LabVIEW. 

  

Tabela 19 – Condições de medição e resultado do desvio total no tempo para as fontes de 
99mTc 
 

Fonte Data Hora Valor inicial Intervalo Dados Desvio total 

15L17 24/03/2017 11:20:00 3,56 GBq 72 s 2 399 -2,418 s 

16L17 24/03/2017 11:05:00 4,96 GBq 300 s 633 +3,076 s 

17L17 24/03/2017 11:10:00 5,02 GBq 300 s 594 +5,827 s 

 
A figuras 33 mostra o resultado da curva de decaimento das fontes de tecnécio 99m em 

função do tempo em segundos, com as devidas correções para cada sistema de medição. O valor 

da meia vida adotado pelo BIPM para o radionuclídeo que é de 21 624,1 s. 

 

 

Figura 33 – Medições de fontes de 99mTc para a constante de decaimento lambda de 

referência igual a 3,2054 E-04 s-1 (BIPM) e lambda modelo 6,9315 E-01 
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Tabela 20 - Resultados do ajuste exponencial nas escalas de tempo em segundos e adimensional 

T1/2 da figura 33 
 

 

 

Para o 99mTc, a diferença entre os coeficientes foi respectivamente na medição em escala 

de segundo e no modelo CI-1 = 3,1971 E-5 s-1 (-0,26 %) e CI-1 = 6,9135 E-01 (-0,26 %), CI-3 

= 3,2004 E-05 s-1 (-0,16 %) e CI-3 = 6,9205 E-01 (-0,16 %), CRC-15R = 3,2105 E-05 s-1 

(0,16 %) e CRC-15R = 6,9424 E-01 (0,16 %), onde os valores coincidiram dentro de ~ 0,00 %, 

a flutuação derivada do arredondamento no dígito menos significativo e a substituição do valor 

em unidade pelo valor adimensional não geraram impacto significativo. 

 
Na medição das fontes de 131I foram realizadas as medições em todas as câmaras.  

 

Tabela 21 – Condições de medição e resultado do desvio total no tempo para as fontes de 
131I 
 

Fonte Data Hora Valor inicial Intervalo Dados Desvio total 

07L17 01/02/2017 16:01:00 2,84 GBq 1 800 s 1 140 -33,894 s 

08L17 01/02/2017 14:57:00 2,57 GBq 1 740 s 1 264 +36,412 s 

05L17 01/02/2017 15:51:00 2,74 GBq 1 000 s 2 264 +36,736 s 

06L17 02/02/2017 14:30:00 2,69 GBq 1 200 s 2 267 +88,957 s 

 

A figuras 34 mostra o resultado da curva de decaimento das fontes de iodo 131 em 

função do tempo em segundos, com as devidas correções para cada sistema de medição. O valor 

da meia vida adotado pelo BIPM para o radionuclídeo que é de 8,0233 dias. 

Sistema de

medição Função exponencial R
2 Função exponencial R

2

M0 · e 
-λ · t

M0 · e 
-λ · t

CI-1 1,0032 · e 
-3,1971E-05 · t 1 1,0032 · e 

-6,9135E-01 · t 1

CI-3 0,9983 · e 
-3,2016E-05 · t 1 0,9983 · e 

-6,9231E-01 · t 1

CRC-15R 1,0076 · e 
-3,2106E-05 · t 1 1,0076 · e 

-6,9427E-01 · t 1

Escala de tempo em segundos (s) Escala de tempo em meias vidas (T1/2)
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Figura 34 - Medições de fontes de 131I para a constante de decaimento lambda de 

referência igual a 9,9990 E-07 s-1 (BIPM) e lambda modelo 6,9315 E-01 

 

 

Tabela 22 - Resultados do ajuste exponencial nas escalas de tempo em segundos e adimensional 

T1/2 da figura 34 
 

 

 

 

Sistema de

medição Função exponencial R
2 Função exponencial R

2

M0 · e 
-λ · t

M0 · e 
-λ · t

CI-1 1,0244 · e 
-9,5740E-07 · t 1 1,0244 · e 

-6,6368E-01 · t 1

CI-2 0,9998 · e 
-1,0005E-06 · t 1 0,9998 · e 

-6,9359E-01 · t 1

CI-3 1,0007 · e 
-1,0013E-06 · t 1 1,0007 · e 

-6,9413E-01 · t 1

CRC-15R 0,9960 · e 
-9,8863E-07 · t 1 0,9960 · e 

-6,8533E-01 · t 1

Escala de tempo em segundos (s) Escala de tempo em meias vidas (T1/2)
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Para o 131I, a diferença entre os coeficientes foi respectivamente na medição em escala 

de segundo e no modelo CI-1 = 9,5722 E-7 s-1 (-4,27 %) e CI-1 = 6,6356 E-01 (-4,27 %), CI-2 

= 1,0005 E-6 s-1 (0,06 %) e CI-2 = 6,9359 E-01 (0,06 %), CI-3 = 1,0013 E-06 s-1 (0,14 %) e CI-

3 = 6,9413 E-01 (0,14 %), CRC-15R = 9,8863 E-05 s-1 (-1,13 %) e CRC-15R = 6,8533 E-01     

(-1,13 %), onde os valores coincidiram dentro de ~ 0,00 %, e a flutuação derivada do 

arredondamento no dígito menos significativo e a substituição do valor em unidade pelo valor 

adimensional não geraram impacto. 

 
Na medição do 99Mo foram utilizadas as fontes eluidas de 99mTc e a hora foi referenciada 

ao mesmo celular, com -15 s de diferença em relação a Hora Legal Brasileira (HLB) informada 

no site do Observatório Nacional, verificado durante todo o período de medição. A tabela 17 

mostra as fontes utilizadas, valores de atividade inicial, data e hora da medição e a figura 35 

apresenta o resultado do decaimento do 99Mo.  
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Tabela 23 – Fontes de 99mTc utilizadas para estimativa da meia vida 

do 99Mo medidas no ativímetro CRC-15R, para o gerador de 99Mo / 
99mTc, nota código 713IP0603, NF-e: 371468, atividade 9,25 GBq 

(250 mCi), data de calibração 27/03/2017 às 08:00 h (fuso horário -

3) fornecido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – 

IPEN-SP 
 

 

Obs 1: Todas as fontes foram medidas no frasco do IPEN, exceto a 

fonte 38L17 medida no frasco do tipo flaconete; 

Obs 2: Foi considerado o período operacional do gerador ~ 14 dias, 

a partir da data de calibração em 27/03/2017 (9,25 GBq), até a fonte 

47L17, para estimativa do lambda do 99Mo. 

CÓDIGO VALOR DATA HORA

( GBq )

15L17 20,4 24/03/17 9:42:00

20L17 11,9 26/03/17 13:31:00

23L17 6,90 28/03/17 10:28:00

26L17 5,71 29/03/17 11:00:30

30L17 4,23 30/03/17 11:20:20

33L17 3,29 31/03/17 15:13:29

34L17 2,48 01/04/17 12:49:30

35L17 1,98 02/04/17 15:11:45

36L17 1,46 03/04/17 10:54:00

38L17* 1,22 04/04/17 11:21:45

39L17 0,92 05/04/17 16:51:16

41L17 0,69 06/04/17 14:54:30

42L17 0,53 07/04/17 18:27:00

43L17 0,40 08/04/17 16:55:00

46L17 0,32 09/04/17 17:47:00

47L17 0,24 10/04/17 15:49:51
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Figura 35 - Medições de fontes de 99mTc para a estimativa da meia vida do 99Mo e 

constante de decaimento lambda de referência igual a 2,9195 E-06 s-1 (BIPM). O 

resultado obtido na equação de ajuste exponencial na CRC-15R = 2,9472 E-06 s-1  

 

Tabela 24 - Resultados do ajuste exponencial nas escalas de tempo em segundos e adimensional 

T1/2 da figura 35 
 

 

 

 Para o 99Mo, a diferença entre os coeficientes foi respectivamente na medição em escala 

de segundo e no modelo CRC-15R = 2,9472 E-6 s-1 (0,95 %) e CRC-15R = 6,9972 E-01 

(0,95 %), onde os valores coincidiram dentro de ~ 0,00 %, e a flutuação derivada do 

arredondamento no dígito menos significativo e a substituição do valor em unidade pelo valor 

adimensional não geraram impacto. 

 
 Todos os resultados com o número 3,32 coincidiram em uma variação máxima de 

0,01 % com os valores em unidades de segundos, em todos os 04 radionuclídeos verificados e 

a substituição de valores em segundos pelos valores adimensionais do modelo não causaram 

Sistema de

medição Função exponencial R
2 Função exponencial R

2

M0 · e 
-λ · t

M0 · e 
-λ · t

CRC-15R 0,9896 · e 
-2,9472E-06 · t 1 0,9896 · e 

-6,9972E-01 · t 1

Escala de tempo em segundos (s) Escala de tempo em meias vidas (T1/2)
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impacto significativo. Nos radionuclídeos testados, foi confirmado que a meia vida decaiu a 

1/10 de seu valor inicial em ~3,3219 T1/2, conforme dados da literatura e demonstração no 

trabalho. Na escala adimensional de T1/2, todos os radionuclídeos testados apresentaram 

constante de decaimento lambda adimensional experimental ~ ln(2). 

 

 

5.2 Linearidade no modelo atual 

Na figura 41, temos o exemplo do 99mTc, em três sistemas com unidades diferentes e 

atividades em combinação mista, utilizando a recomendação do NPL 93 [6] para 

parametrização da curva de linearidade. Os valores iniciais considerados nos 3 conjuntos foram 

na CI-1 com a fonte 16L17 de 193,6673 nC na data de 25/03/2017 às 05:51:00, carga inicial na 

CI-3 com a fonte 17L17 de 194,425 nC na data de 25/03/2017 às 09:09:00 e a CRC-15R com 

atividade inicial de 3,19 GBq na data de 24/03/2017 às 11:18:25, aproximadamente ~ τ = 

3 600 s, 48 pontos de dados nas três câmaras, apresentado abaixo. 

 

 

Figura 36 – Linearidade nos conjuntos CI-1, CI-3 e CRC-15R no modelo proposto pelo 

documento NPL 93 [6] sendo M (medição) e B (radiação de fundo) para o 99mTc 
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Tabela 25 - Resultados do ajuste linear na escala de tempo 

em segundos da figura 36 
 

 

 

 A posição diferente das retas é resultado dos diferentes valores de medição inicial em 

diferentes unidades de medida (carga em coulomb e atividade em Bq), o que não é um 

problema, quando utilizando o mesmo radionuclídeo, pois o valor do coeficiente angular da 

reta, que é o lambda experimental do radionuclídeo, deve ser próximo do valor teórico, sendo 

este valor o objeto da verificação. Se no mesmo gráfico fosse necessário comparar outro 

radionuclídeo, com valor de atividade inicial diferente dos valores da medição anterior, haveria 

além da posição do intercepto diferente, os valores dos coeficientes angulares diferentes [29], 

um para cada radionuclídeo. Lembrando que a comparação de resultados é em relação a uma 

referência para a linearidade e não a posição no gráfico, mas se todos os valores fossem 

comparados sob a mesma curva facilitaria a visualização, e o mesmo valor de referência a sua 

identificação. 

 
 Considerando o valor de 0,1 % de diferença para a constante lambda do protocolo, para 

estas medições realizadas, o conjunto CI-1 ficou com valor +0,25 %, a CI-3 em 0,1 % e a CRC-

15R com -0,17 %, e somente e o conjunto CI-3 teria valor aceitável considerado linear dentro 

do critério do protocolo NPL 93 [6]. 

 
 A tolerância da linearidade, conforme recomendação da norma CNEN 3.05 [4], será 

exibida no modelo com o numero 3,32 para o 99mTc, pois é a mesma para os resultados 

apresentados neste item. 

 

 

Sistema de

medição Função linearizada R
2

-λ · t + b

CI-1 -3,1971E-05 · t + 5,2674E+00 1

CI-3 -3,2021E-05 · t + 5,2661E+00 1

CRC-15R -3,2107E-05 · t + 2,1891E+01 1

Escala de tempo em segundos (s)
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5.3 Linearidade em três câmaras do tipo poço dos conjuntos CI-1, CI-3 e CRC-15R com 

o radionuclídeo 99mTc na modelagem com o número 3,32 

Neste teste com 99mTc, foram utilizados os conjuntos CI-1, CI-3 e CRC-15R (ativímetro) 

e foi plotada a curva de linearidade parametrizada no modelo. 

 
Inicialmente, para a verificação qualitativa da repetibilidade da linearidade do 

ativímetro, e o teste para utilização da normalidade como um parâmetro estatístico qualitativo, 

do comportamento da curva de linearidade pelo método do decaimento da fonte, foram testadas 

4 fontes de 99mTc sendo 15L17, 26L17, 30L17 e 33L17 no ativímetro CRC-15R, todas sendo 

consideradas nos pontos iniciais de ~1,30 GBq de leitura, porque a transição de medição 

ocorreu em ~ 1,72 GBq. Após a atividade de ~ 1,40 GBq houve uma estabilização, onde esta 

região apresentou uma redução na dispersão dos dados de medição coletados, sem transições 

de medição, sendo com isso escolhida para calibração da curva de normalidade. 

 
A curva de normalidade foi utilizada com a premissa de que as perturbações para um 

mesmo ativímetro, com um mesmo radionuclídeo devem ser as mesmas, e a curva de 

normalidade deverá apresentar estatisticamente o mesmo comportamento, no mesmo intervalo, 

com o mesmo número de medições, para um mesmo radionuclídeo testado. Assim, o objetivo 

foi identificar perturbações e possíveis desvios no comportamento do ativímetro, onde foi 

confirmado com a calibração no ativímetro e nas modalidades de medições e na modelagem 

com o número 3,32, que os disturbios na distribuição estatística devido ao comportamento de 

leitura do ativímetro aparecem na análise de normalidade. A figura 37 exibe a curva 

normalizada do ativímetro CRC-15R e a região de teste de normalidade para verificação da 

repetibilidade. 
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Figura 37 – Curva normalizada à atividade inicial do ativímetro CRC-15R testado para o 
99mTc com a fonte 15L17 e a região de teste da normalidade após 1,30 GBq 

 

 A figura 38 abaixo mostra o resultado para o teste de normalidade para as fontes 15L17, 

26L17, 30L17 e 33L17, considerando o valor de atividade a partir de ~ 1,30 GBq de leitura, 

~ 2,33 T1/2 com cada fonte, e os resíduos padrão das medições do ln (M/M0), após as medições 

no ativímetro CRC-15R. 

 

Figura 38 – Normalidade das fontes de 99mTc na CRC-15R, a partir de 1,30 GBq com 

escore padronizado (Z score) 
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 Nesta análise foi verificado que, para as 4 fontes de 99mTc, testadas no mesmo 

ativímetro, na mesma região de comparação, com o mesmo número de medições e a mesma 

atividade inicial de leitura no equipamento, os resultados do gráfico de normalidade na figura 

43 foram equivalentes dentro de 2 desvios padrão. Se ocorrerem possíveis variações no 

equipamento comparados na mesma região, ou medições em condições diferentes 

(radionuclídeo, número de medições, atividade inicial, mudança de resposta do ativímetro), 

estas deverão exibir diferenças sensíveis no gráfico. 

 
Logo após, para o teste nas 3 câmaras, as medições foram tomadas em intervalos de 

aproximadamente ~ τ = 3 600 s, 48 pontos de dados nas três câmaras, com carga inicial na CI-

1 com a fonte 16L17 de 193,667 nC na data de 25/03/2017 às 05:51:00, carga inicial na CI-3 

com a fonte 17L17 de 194,425 nC na data de 25/03/2017 às 09:09:00 e a câmara CRC-15R com 

atividade inicial de 3,19 GBq na data de 24/03/2017 às 11:18:25 na figura 39. 

  

 

Figura 39 – Medições de fontes de 99mTc para a constante de decaimento lambda modelo 

igual à 6,9315 E-01 

 

 

 

 



 

 

86 

 

Tabela 26 - Resultados do ajuste linear na escala de 

tempo em T1/2 da figura 39 
 

 

 

 O gráfico parametrizado comparou as três medições das fontes 99mTc, onde cada passo 

da escala do ln (M/M0) em -2,3026 que representa 1/10 do valor inicial da medição e coincidiu 

na interseção com ~ 3,3219 meias vidas, em -4,6052 que representa 1/100 do valor inicial (ou 

1/10 do valor anterior) e coincidiu com a interseção em ~ 6,6438 meias vidas. 

 
 Uma das características neste modelo, foi a ausência de necessidade de uma curva 

teórica para comparação. A comparação pode ser feita diretamente na verificação das 

coordenadas e a projeção da curva que pode ser conferida diretamente no cruzamento das retas, 

projetadas no eixo Y em múltiplos ou sub-múltiplos de -ln(10), e as retas do eixo X em 

múltiplos ou sub-múltiplos de 3,3219. O valor de -ln(2) é sempre igual ao valor de referência 

adotado em segundos, no caso em questão ao adotado pelo BIPM, e a diferença entre o valor 

teórico ln(2) e o valor projetado pela curva é o resultado da comparação com o modelo. 

 
 O intervalo de tolerância para as medições nas câmaras de ionização CI-1, CI-3 e CRC-

15R com a fonte de 99mTc na figura 40 dentro de ± 10 % conforme CNEN 3.05 [4]. 

 

Sistema de

medição Função linearizada R
2

-λ · t + b

CI-1 -6,9135E-01 · t + 3,6396E-03 1

CI-3 -6,9246E-01 · t + 2,2888E-03 1

CRC-15R -6,9429E-01 · t + 7,4264E-03 1

Escala de tempo em meias vidas (T1/2)
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Figura 40 – Faixa de tolerância da linearidade para as câmaras CI-1, CI-3 e CRC-15R 

conforme RPS 14.2 [8] dentro de ± 10 % da norma CNEN 3.05 [4] 

 

 A câmara CRC-15R apresentou linearidade dentro de ± 2 % na faixa de teste para as 

câmaras CI-1 e CI-3 em ± 0,5 % e com o 99mTc. A figura 41 exibe os resultados da análise de 

normalidade das câmaras CI-1, CI-3 e CRC-15R com 99mTc. 

 

Figura 41 – Normalidade dos resultados linearizados das medições nas câmaras CI-1, CI-

3 e CRC-15R com 99mTc e análise dos resíduos padronizados versus escore padronizado 

(Z score) 
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 Na análise de normalidade é possível verificar o comportamento dos dados de medição. 

Medições futuras realizadas nas câmaras reproduzindo as mesmas condições de medição, 

deverão apresentar características similares, conforme verificado na calibração da normalidade 

com as fontes de 99mTc na câmara CRC-15R. Desvios consideráveis no comportamento, sob as 

mesmas condições de medição, poderão sinalizar mudança de resposta no ativímetro, erros na 

reprodução da metodologia de medição e outros fatores relacionados. 

 
 Para a estimativa de cálculo da constante de decaimento lambda das câmaras CI-1 e 

CRC-15R e as incertezas de medição, foi calculada a incerteza relativa padrão combinada, para 

a câmara CI-3 utilizada como referência α1, considerando inicialmente a componente tipo A da 

série de medições pelo método da regressão (erro padrão do coeficiente angular): 

  
u(λ)CI-3

 = 0,01 % 

(59) 

 
A incerteza da resolução da medição (tipo B) com a câmara CI-3 no computador CI-3 

de ± 60 segundos no intervalo de medição de 3 600 s para o lambda da CI-3 considerando uma 

distribuição retangular: 

 

u(R)CI-3
 =

[
(
Resolução do programa

√3
)

Intervalo de tempo das medições
]

número de medições
∙100 % = 

[
(
60 s

√3
)

3 600 s
]

48
∙100 % = 0,02 % 

(60) 

A incerteza relativa da regressão: 

 

uregressão CI-3 (%) =

{
 
 
 

 
 
 

 

[
Desvio padrão dos resíduos de ln (

M
M0
)

Média de |ln (
M
M0
)|

]

R2 ajustado

}
 
 
 

 
 
 

 ∙ 100 % = 0,06 %  

(61) 

 
Foi considerada a incerteza relativa da meia vida de referência do BIPM para o 99mTc, 

utilizada para o cálculo da escala adimensional de T1/2 da câmara CI-3 sendo: 
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u(T1/2)BIPM
 = 0,02 % 

(62) 

 
 A incerteza relativa padrão combinada como: 

 

ucombinada (λ)CI-3
  (%) = √(u(λ)CI-3

)
2
+ (u(R)CI-3

)
2
 + (uregressão CI-3)

2
 + (u(T1/2)BIPM

)
2
 

 

ucombinada (λ)CI-3
  (%) = √(0,01)2 + (0,02)2 + (0,06)2 +(0,02)2 

 
ucombinada (λ)CI-3

  (%) = 0,07 % 

(63) 

 
A incerteza expandida: 

 
Uexpandida (λ)CI-3

  (%) = 2,0 ∙ 0,07 % = 0,14 % 

(64) 

 
 Para o cálculo da incerteza relativa padrão combinada da constante de decaimento 

lambda da câmara de ionização CI-1 utilizando o conjunto CI-3 como referência temos a 

incerteza tipo A da série de medições com o cálculo comparativo do modelo: 

 

(λ)médio de CI-1 = 

∑

[
 
 
 
dtCI-3i

dtCI-1i

∙

ln (
M
M0
)

CI-1i

 

ln (
M
M0
)

CI-3i ]
 
 
 

∙(λ)CI-3
n
i=1

n
  

 

u(λ)CI-1/CI-3
=

{√∑
[(λ)CI-1i

- (λ)médio de CI-1]
2

n - 1
n
i=1 }

√n
 

 
u(λ)CI-1/CI-3

% = 0,06 % 

(65) 

 
A incerteza da resolução da medição (tipo B) com o conjunto CI-1 foi de ± 60 segundos 

no intervalo de medição de 3 600 s para o lambda: 
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u(R)CI-1
% = 

[
(
60 s

√3
)

3 600 s
]

48
∙100 = 0,02 % 

(66) 

 
A incerteza relativa da regressão: 

 
uregressão CI-1 = 0,05 % 

(67) 

 
A incerteza tipo B da câmara de referência CI-3: 

 
ucombinada (λ)CI-3

  (%) = 0,07 % 

(68) 

 
A incerteza relativa padrão combinada para a CI-1: 

 

ucombinada (λ)CI-1
  (%) = √(u(λ)CI-1/CI-3

)
2
+ (u(R)CI-1

)
2
 + (uregressão CI-1)

2
 + (ucombinada (λ)CI-3

)
2
 

 

ucombinada (λ)CI-1
  (%) = √(0,06)2 + (0,02)2 + (0,05)2 + (0,07)2 

 
ucombinada (λ)CI-1

  (%) = 0,10 % 

(69) 

 
A incerteza expandida: 

 
Uexpandida (λ)CI-1

  (%) = 2,0 ∙ 0,10 % = 0,20 % 

(70) 

 
 Os resultados da tabela 27 são referentes aos cálculos pelo método comparativo e pelo 

método da regressão linearizada com as respectivas incertezas para a câmara CI-1. 
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Tabela 27 – Resultados da constante de decaimento lambda calculada pelo método da 

modelagem com o número 3,32 pela média (1) e pela regressão (2) linearizada, com 

os valores em unidade de s-1 e adimensional com a câmara CI-3 (α1) utilizada como 

referência (3,2022 E-05 s-1 e 6,9246 E-01) ± 0,14 % e a câmara CI-1 (β1) comparadas 

com o 99mTc 
 

 

 

 Para a câmara CRC-15R com a câmara CI-3 como referência: 

 

(λ)médio de CRC-15R = 

∑

[
 
 
 

dtCI-3i

dtCRC-15Ri

∙

ln (
M
M0
)

CRC-15Ri

ln (
M
M0
)

CI-3i ]
 
 
 

∙(λ)CI-3
n
i=1

n
  

 

u(λ)CRC-15R/CI-3
=

{√∑
[(λ)CRC-15Ri

- (λ)médio de CRC-15R]
2

n - 1
n
i=1 }

√n
 

 
u(λ)CRC-15R/CI-3

% = 0,21 % 

(71) 

 
A incerteza da resolução da medição (tipo B) com a câmara CRC-15R no computador 

CI-1 de ± 60 segundos no intervalo de medição de 3 600 s: 

 

u(R)CRC-15R
% = 

[
(
1 s

√3
)

3 600 s
]

48
∙100 ~ 0,00 % 

(72) 

 
A incerteza relativa da regressão: 

Lambda λ médio (1) Expoente U (k=2) λ regressão (2) Expoente Erro padrão

s
-1

31,974 E-06 0,20% 31,971 E-06 0,003%

Modelo 6,9141 E-01 0,20% 6,9135 E-01 0,003%

CI-1CI-1 (β1) / CI-3 (α1) 
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uregressão CRC-15R = 0,25 % 

(73) 

 
A incerteza tipo B da câmara de referência CI-3: 

 
ucombinada (λ)CI-3

  (%) = 0,07 % 

(74) 

 
A incerteza relativa padrão combinada para a CRC-15R: 

 

ucombinada (λ)CRC-15R
  (%) = √(u(λ)CRC-15R/CI-3

)
2
+ (u(R)CRC-15R

)
2
 + (uregressão CRC-15R)

2
 + (ucombinada (λ)CI-3

)
2
 

 

ucombinada (λ)CRC-15R
 (%) = √(0,21)2 + (0,00)2 + (0,25)2 +(0,07)2 

 
ucombinada (λ)CRC-15R

 (%) = 0,33 % 

(75) 

 
A incerteza expandida: 

 
Uexpandida (λ)CRC-15R

  (%) = 2,0 ∙ 0,33 % = 0,66 % 

(76) 

 
Tabela 28 - Resultados da constante de decaimento lambda calculada pelo método da 

modelagem com o número 3,32 pela média (1) e pela regressão (2) linearizada, com 

os valores em unidade de s-1 e adimensional com a câmara CI-3 (α1) utilizada como 

referência (3,2022 E-05 s-1 e 6,9246 E-01) ± 0,14 % e a câmara CRC-15R (β2) para o 
99mTc 
 

 

 

 

 

 

Lambda λ médio (1) Expoente U (k=2) λ regressão (2) Expoente Erro padrão

s
-1

32,121 E-06 0,66% 32,106 E-06 0,012%

Modelo 6,9460 E-01 0,66% 6,9429 E-01 0,012%

CRC-15RCRC-15R (β2) / CI-3 (α1)  
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5.4 Linearidade na câmara do tipo poço CRC-15R (ativímetro) com três radionuclídeos 

18F, 99mTc e 131I na modelagem com o número 3,32 

A comparação do resultado de linearidade dos três radionuclídeos foi realizada com o 

ativímetro CRC-15R na modelagem 3,32. A fonte de 131I foi medida em um intervalo de 3,93 

meias vidas, 31,53 dias de medição, representando um valor pouco maior que 1/10 (3,3219 

meias vidas) da atividade inicial. A fonte de 99mTc foi medida em um intervalo de 11,43 meias 

vidas, 2,86 dias de medição, representando um valor maior que 1/1 000 ou três décadas da 

atividade inicial. A fonte de 18F foi medida em um intervalo de ~ 8 meias vidas de medição 

(12,84 horas) conforme dados na figura 42. 

 

 

Figura 42 – Medições no ativímetro CRC-15R para a constante de decaimento lambda de 

referência igual a 6,9315 E-01 
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Tabela 29 - Resultados do ajuste linear na escala de tempo em 

T1/2 da figura 42 
 

 

 Conforme observado na figura 42, é possível verificar em uma análise preliminar a 

linearidade das fontes de 18F, 99mTc e 131I sob a mesma curva e apresentando valores próximos 

ao valor de referência ln(2), e as curvas cruzando as retas projetadas pelas coordenadas X-Y, a 

linearidade na medição. O intervalo de tolerância para as medições na câmara de ionização 

CRC-15R com as fontes de 18F, 99mTc e 131I é apresentado na figura 43. 

 

  

Figura 43 – Faixa de tolerância da linearidade para a câmara CRC-15R nas fontes de 18F, 
99mTc e 131I conforme RPS 14.2 [8] dentro de ± 10 % da norma CNEN 3.05 [4] 

Radionuclídeo

Função linearizada R
2

-λ · t + b

18
F -6,9450E-01 · t + 6,4386E-04 1

99m
Tc -6,9295E-01 · t + 3,4290E-03 1

131
I -6,8525E-01 · t - 4,0251E-03 1

Escala de tempo em meias vidas (T1/2)



 

 

95 

 

  Onde todos os radionuclídeos apresentaram resultados próximos de ± 2,5 % na faixa de 

teste. 

 
Na análise da linearidade pela curva de decaimento não é possível verificar o 

comportamento dos dados de medição, mas conforme a premissa inicial, a normalidade dos 

resíduos padronizados exibe com maior detalhamento o comportamento de medição, nas 

condições de teste do ativímetro, para cada radionuclídeo testado conforme figura 44. 

 

 

Figura 44 – Normalidade dos resultados linearizados para o ativímetro CRC-15R com 18F 

(01L17), 99mTc (15L17) e 131I (07L17) 

 

 Este comportamento apresentado nas curvas de linearidade deve ser estatisticamente 

aproximado em medições futuras, se forem repetidas as condições de medição no mesmo 

ativímetro com o mesmo radionuclídeo. Conforme os dados de medições nas câmaras CI-1, CI-

3 e CRC-15R com 99mTc, diferenças consideráveis no comportamento da curva de linearidade 

e na distribuição dos dados irão sinalizar mudanças de comportamento de medição do 

ativímetro, nas condições de medição ou do radionuclídeo testado. 

 
O valor do lambda adimensional calculado para 48 pontos de dados em ~ 8 meias vidas, 

para a câmara CRC-15R calibrada pela câmara CI-3 foi de 6,9460 E-01 com o calculo da média, 
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e 6,9429 E-01 para a regressão, sendo uma diferença de +0,04 %. Com a medição de 3 299 

pontos de dados em 11,43 meias vidas, na câmara CRC-15R, o lambda do 99mTc foi de 6,9295E-

01 para a regressão. Considerando a correção de +0,04 % na regressão, o novo valor da média 

do lambda para 3 299 pontos considerado será 6,9323 E-01. 

 
A incerteza da regressão do 99mTc para a câmara CRC-15R, de 8 para 11,43 meias vidas, 

reduz de 0,25 % para 0,18 %, mas devido a mudança de valor do lambda, foi mantida a incerteza 

mais conservativa de 0,25 %. 

 
Para o cálculo da constante de decaimento lambda da câmara CRC-15R, foi calculada a 

incerteza relativa padrão combinada para a fonte de referência de 99mTc (α), considerando a 

componente tipo A da série de medições pelo método da comparação com o 18F (β): 

 

(λ)médio de 18F = 

∑

[
 
 
 
dt99mTci

dt18Fi

∙

ln (
M
M0
)

18Fi

ln (
M
M0
)

99mTci]
 
 
 

∙(λ)99mTc
n
i=1

n
  

 

u(λ)18F/99mTc
=

{√∑
[(λ)18Fi

- (λ)médio de 18F]
2

n - 1
n
i=1 }

√n
 

 
u(λ)18F/99mTc

= 0,02 % 

 (77) 

 
Incerteza da resolução da medição (tipo B) com a câmara CRC-15R no conjunto CI-2 

de ± 1 segundo no intervalo de medição de 14 s do 18F: 

 

u(R)18F
% = 

[
(
1 s

√3
)

14 s
]

3 299
∙100 ~ 0,00 % 

(78) 

A incerteza relativa da regressão: 

 
uregressão 18F = 0,18 % 

(79) 
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A incerteza relativa padrão combinada para a CRC-15R com o 99mTc é: 

 
ucombinada (λ)CRC-15R

 (%) = 0,33 % 

 (80) 

 
A incerteza relativa padrão combinada para o 18F com a câmara CRC-15R: 

 

ucombinada (λ)18F
  (%) = √(u(λ)18F/99mTc

)
2
+ (u(R)18F

)
2
 + (uregressão 18F)

2
 + (ucombinada (λ)CRC-15R

)
2
 

 

ucombinada (λ)18F
 (%) = √(0,02)2 + (0,00)2 + (0,18)2+ (0,33)2  

 
ucombinada (λ)18F

 (%) = 0,38 % 

(81) 

 
A incerteza expandida: 

 
Uexpandida (λ)18F

  (%) = 2,0 ∙ 0,38 % = 0,76 % 

(82) 

 
 A tabela 30 exibe os valores dos cálculos pelos métodos comparativo e da regressão. 

 

Tabela 30 – Resultados da constante de decaimento lambda calculada pelo método da 

modelagem com o número 3,32 pela média (1) e pela regressão (2) linearizada, com os 

valores em unidade de s-1 e adimensional com a fonte de 99mTc (α2) com a câmara CRC-

15R utilizada como referência (3,2058 E-05 s-1 e 6,9323 E-01) ± 0,66 % e a fonte de 18F 

(β3) comparada na mesma câmara CRC-15R 
 

 

 

Para o cálculo da constante de decaimento lambda da câmara CRC-15R, foi calculada a 

incerteza expandida para a fonte de referência de 99mTc, considerando a componente tipo A da 

série de medições pelo método da comparação com o 131I: 

Lambda λ médio (1) Expoente U (k=2) λ regressão (2) Expoente Erro padrão

s
-1

105,50 E-06 0,76% 105,48 E-06 0,09%

Modelo 6,9469 E-01 0,76% 6,9450 E-01 0,09%

18
F18

F (β3)  / 
 99m

Tc (α2) 
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(λ)médio de 131I = 

∑

[
 
 
 
dt99mTci

dt131Ii

∙

ln (
M
M0
)

131Ii

ln (
M
M0
)

99mTci]
 
 
 

∙(λ)99mTc
n
i=1

n
  

 

u(λ)131I/99mTc 
=

{√∑
[(λ)131Ii

- (λ)médio de 131I]
2

n - 1
n
i=1 }

√n
 

 
u(λ)131I/99mTc

= 0,05 % 

 (83) 

 
Incerteza da resolução da medição (tipo B) com a câmara CRC-15R no computador CI-

2 de ± 1 segundos no intervalo de medição de 14 s do 18F: 

 

u(R)131I
% = 

[
(
1 s

√3
)

1 800 s
]

1 141
∙100 ~ 0,00 % 

(84) 

A incerteza relativa da regressão: 

 
uregressão 131I = 0,19 % 

(85) 

 
A incerteza relativa padrão combinada para a CRC-15R com o 99mTc é: 

 
ucombinada (λ)CRC-15R

 (%) = 0,33 % 

 (86) 

A incerteza relativa padrão combinada para o 131I com a câmara CRC-15R: 

 

ucombinada (λ)131I
  (%) = √(u(λ)131I/99mTc

)
2
+ (u(R)131I

)
2
 + (uregressão 131I)

2
 + (ucombinada (λ)CRC-15R

)
2
 

 

ucombinada (λ)131I
 (%) = √(0,05)2 + (0,00)2 + (0,19)2+ (0,33)2  

 
ucombinada (λ)131I

 (%) = 0,39 % 

(87) 
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A incerteza expandida: 

 
Uexpandida (λ)131I

  (%) = 2,0 ∙ 0,39 % = 0,78 % 

(88) 

 
 A tabela 31 exibe os valores dos cálculos pelo método comparativo e pelo método da 

regressão linearizada. 

 

Tabela 31 – Resultados da constante de decaimento lambda calculada pelo método da 

modelagem com o número 3,32 pela média (1) e pela regressão (2) linearizada, com os 

valores em unidade de s-1 e adimensional com a fonte de 99mTc (α2) utilizada como 

referência (3,2058 E-05 s-1 e 6,9323 E-01) ± 0,66 % e a fonte de 131I (β4) comparadas na 

câmara CRC-15R 
 

 

 

 A figura 45 exibe o diagrama de calibração, desde o valor inicial do BIPM utilizado 

como referência até a calibração das fontes radioativas, utilizando o 99mTc como radionuclídeo 

de transferência. O valor inicial de incerteza de referência do BIPM pode ser substituído por 

uma medição com sistema de câmara do tipo poço calibrado pelo BIPM com o 99mTc, de forma 

a gerar a comparação entre o sistema de referência α1 do laboratório de referência e o BIPM. 

Esta mudança pode elevar o valor da incerteza relativa padrão combinada de α1, mas não irá 

alterar os valores de incerteza individuais calculados de cada sistema e radionuclídeo testado a 

partir de α1. 

 

Lambda λ médio (1) Expoente U (k=2) λ regressão (2) Expoente Erro padrão

s
-1

993,48 E-09 0,78% 988,50 E-09 0,03%

Modelo 6,8870 E-01 0,78% 6,8525 E-01 0,03%

131
I131

I (β4)  /  
99m

Tc (α2) 
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Figura 45 – Resultado final para a rastreabilidade na medição da linearidade, com a incerteza 

expandida e a estimativa da faixa de variação do tempo de meia vida T1/2 (s) para o lambda 

calculado 

  

 O valor encontrado para a meia vida e a tolerância calculada a partir do valor do lambda, 

para o 99mTc no ativímetro CRC-15R foi de 21 621,7 ± 142,7 s e o valor recomendado para 

tolerância na precisão do relógio recomendado pelos protocolos [3, 8, 9] é de ± 60 s. Para o 18F, 

o protocolo [9] recomenda a precisão do relógio entre ± 15 s para a medição da linearidade, e 

o valor para o lambda obtido foi de 6 570 ± 50 s para a incerteza calculada do lambda. 

 
 A incerteza devido a precisão do relógio não foi considerada nas medições do trabalho, 

pois as medições foram realizadas com sistema automatizado, e o impacto do offset da base de 

tempo do computador foi considerado despresível, além de considerar o impacto da resolução 

do programa de aquisição. Nas medições realizadas de forma manual, em intervalos de tempo 

regulares ou irregulares, a precisão do relógio é uma componente de incerteza que deve ser 

levada em consideração com atenção. Quanto mais precisa for a informação horária na 

aquisição de medições manuais, menor será o impacto dessa componente de incerteza na 

linearidade. 

 
A incerteza da regressão proposta no trabalho foi uma solução prática para estimar, as 

componentes de incerteza que são avaliadas em laboratórios de referência, nos serviços de 

λ = 6,9141E-01
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± 50s

λ = 6,9315E-01 = ln(2) λ = 6,9246E-01
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± 3,6s ± 30,3s
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medicina nuclear e clínicas de maneira objetiva, pois as grandezas de influência da medição 

como transição de escala, erros de posicionamento da fonte no poço, tendência na medição, 

outliers, informação imprecisa da hora, entre outras, respondem na dispersão dos resíduos e 

alteram a relação do coeficiente de determinação R2. Dessa forma, a incerteza final calculada 

terá um valor mais realístico, com as variações do sistema de medição que impactam nos 

resíduos e consideradas de forma global. A incerteza da regressão na CRC-15R com o 99mTc, 

na região de 8 meias vidas, para 13 pontos de dados, apresentou um valor de 0,35 %. Para 48 

pontos de dados, o valor foi de 0,25 %. Para 2 400 pontos a incerteza também foi de 0,25 %. O 

maior valor de incerteza em 13 pontos foi devido ao maior valor no desvio padrão dos resíduos. 

Para 11,43 meias vidas, a incerteza da regressão ficou em 0,18 %. Os valores de R2 foram 

próximos a 1, mas em situações onde o valor do R2 for menor que 1, a incerteza também irá 

aumentar, sinalizando o menor ajustamento dos dados de medição ao modelo de regressão 

linear. 

 
 O lambda da regressão com 48 pontos de dados e 8 meias vidas para a câmara CRC-

15R foi de 6,9429 E-01 e 6,9295 E-01 (-0,19 %) com 3 299 pontos e 11,43 meias vidas para o 

99mTc. Tomando o mesmo intervalo de 8 meias vidas com 2 400 pontos de dados, o valor do 

lambda fica em torno de 6,9424 E-01 (-0,007 %). Tomando 13 pontos de dados na mesma 

região de 8 meias vidas, o lambda foi de 6,9384 E-01 (-0,06 %). Deste modo, fica claro que a 

redução no valor adimensional para 6,9295 E-01 tem maior influência devido ao aumento do 

número de meias vidas. Um aumento de 3,43 meias vidas (43 %), gerou uma mudança de              

-0,19 % no valor do lambda. Também é evidente que a partir de um determinado número de 

medições, em uma mesma região de meias vidas, não há mudança significativa no valor do 

lambda, onde na região de 48 à 2 400 pontos de dados em 8 meias vidas, houve uma variação 

de -0,007 %. Na região de 13 à 48 pontos de dados em 8 meias vidas houve variação de 

+0,06 %. A vantagem de um maior número de pontos de medição é a consistência no valor final 

calculado e a curva do comportamento detalhado dos resíduos da medição. 

 
 Foram utilizados números de meias vidas diferentes, na comparação inicial do 

ativímetro de referência com os ativímetros comparados, e com os radionuclídeos comparados 

no mesmo ativímetro. O ideal é que sejam adquiridas 10 meias vidas ou mais, e seja o mesmo 

número de meias vidas na comparação dos ativímetros com o 99mTc. Na comparação entre 

radionuclídeos distintos, por exemplo, é desejável que o 18F seja comparado com o mesmo 
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número de meias vidas que o 99mTc, e no caso do 131I, pelo menos uma década, ou 3,3219 T1/2 

comparada com o 99mTc. 

 
 Os resultados também mostram que, para a tolerância de ± 10 % da norma CNEN 3.05, 

mudanças maiores que 43 % no número de meias vidas medidas (em relação a 8 meias vidas), 

não caursariam impacto perceptível na curva de decaimento. Para o método proposto no 

trabalho, esta diferença no número de meias vidas causa um impacto perceptível e deve ser 

observada. O mais importante é que o método escolhido para medir a linearidade deve ser 

adequado para o local de medição e o procedimento seja tecnicamente realizável no local de 

medição, com a instrumentação disponível e a disponibilidade operacional, sendo reproduzido 

da mesma forma em todos os participantes de uma comparação. 

  
Baseado nos resultados do trabalho, para o laboratório considerado como referência, 

seria desejável um sistema automático de medições, e um maior numero de medições para 

fornecer um valor consistente de lambda de referência. O número de 10 meias vidas de medição 

ou maior para o 99mTc deve ser seguido conforme as recomendações internacionais. O valor de 

atividade inicial deve ser em um ponto médio, pois um alto valor de medição gera maior dose 

no operador do equipamento. Com valores baixos, não há possibilidade de medir 10 meias 

vidas, devido a limitações dos equipamentos em relação a radiação de fundo e o comportamento 

heterocedástico dos resíduos em baixa atividade. Um valor razoável para o 99mTc seria na região 

de unidades de GBq ou ~ 2 GBq, onde seria possível medir até 4 décadas de decaimento ou 

13,2876 T1/2, e ainda estar em uma região de 200 kBq de atividade restante. Este valor também 

seria razoável em relação aos princípios de radioproteção e a dose a qual o operador do 

equipamento estará exposto. Conforme resultados, 43 % a mais em 8 meias vidas causaram 

0,19 % de mudança no valor do lambda. Dessa forma, o ponto médio de 2 GBq com 10 meias 

vidas, e considerando 40 % a mais (4 meias vidas a mais), representaria uma faixa até 32 GBq 

e uma variação estimada no valor do lambda em torno de ~ 0,2 %. 

 
Para clínicas e serviços de medicina nuclear, considerando que não haja sistema de 

automação de leituras, e se deseja comparar os resultados finais de linearidade, o número de 

medições e o procedimento de aquisição devem ser adaptáveis a disponibilidade. Seria 

tecnicamente razoável a aquisição em 12,49 meias vidas, com 13 pontos de medição e ~ 2 GBq 

de atividade inicial com o 99mTc. No primero dia, a primeira medição seria em horário 9:00 am 

e medições em 10:00 am, 11:00 am e 12:00 am. Nos 3 dias subsequentes, seriam repetidos os 
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horários de 10:00 am, 11:00 am e 12:00 am, totalizando 4 dias de medição. A incerteza da 

regressão proposta no trabalho irá compensar as grandezas de influência da medição na 

regressão, e a informação horária deve ser adquirida no mesmo relógio (celular, computador ou 

ativímetro) durante todas as medições, considerando hora, minuto e segundo. A opção de 

calcular o valor do ponto de medição em cada hora, com uma série de medições, conforme é 

usualmente realizada, ou considerar o ponto de medição com uma única medição, não irá causar 

impacto considerável na linearidade, devido ao conjunto de valores serem calculados com o 

mesmo conjunto de resíduos. A incerteza tipo A do ponto de medição pertence ao conjunto do 

desvio padrão dos resíduos, ou erro padrão da estimativa da regressão medida, e a incerteza da 

regressão proposta é mais abrangente, considerando adicionalmente a falta de ajustamento ao 

modelo de regressão pelo R2 e o número de meias vidas de medição. 

 
A cadeia de comparação para medições da linearidade, conforme simulado no trabalho, 

gerou uma solução preliminar para as medições do lambda adimensional ln(2). Seria razoável 

que o laboratório escolhido como referência, ou delegado e reconhecido formalmente para esta 

missão, com a devida rastreabilidade ao tempo (s) e medição do lambda adimensional de 

referência ln(2) com a incerteza de medição associada, realizasse a comparação da linearidade 

dos ativímetros entre os serviços e clínicas em medicina nuclear, utilizando o 99mTc como 

radionuclídeo de transferência, e um único ativímetro de referência, conforme realizado neste 

trabalho, para comparação do comportamento da curva de linearidade dos ativímetros. Os 

resultados finais da comparação seriam o lambda ln(2) com a incerteza associada, os gráficos 

da curva de decaimento na modelagem 3,32, normalidade dos resíduos padronizados e a 

tolerância da CNEN 3.05 medida conforme protocolo RPS 14.2. Após a comparação da 

linearidade e o resultado do lambda em relação ao laboratório de referência com o 99mTc, o 

próprio serviço de medicina nuclear pode comparar outro radionuclídeo de interesse com o 

ativímetro calibrado, e obter os resultados da linearidade utilizando a metodologia proposta no 

trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos mostram que a base de tempo do computador pode ser utilizada 

como fonte de referência de tempo. As incertezas relacionadas a base de tempo estável e do 

computador apresentaram influência desprezível na curva de decaimento, nas medições de 

intervalo de tempo neste trabalho. Isto não exclui a necessidade da rastreabilidade do tempo 

nos sistemas de medição e, na falta da calibração da base de tempo, a observância da precisão 

do relógio através do link: http://www.horalegalbrasil.mct.on.br/HoraLegalBrasileira.php e a 

utilização da mesma fonte de informação horária em todas as medições manuais. 

 
 A medição dos intervalos de processamento, no programa em LabVIEW para aquisição 

de dados de carga em coulomb, mostrou que os 2 intervalos iniciais possuem valores diferentes, 

e a partir do terceiro intervalo de processamento, valores simétricos. O programa também 

deveria gravar a informação de data-hora em cada medição, para facilitar as correções no tempo, 

conforme ocorre no programa do ativímetro CRC-15R. A informação de data-hora, é registrada 

com resolução de 60 segundos, e deveria ser informada com resolução de pelo menos 1 segundo 

(hora, minuto, segundo) ou melhor. 

 
 A verificação da relação dos radionuclídeos com o número 3,32 forneceu a confirmação 

do lambda adimensional ln(2) de forma experimental, na escala de T1/2, e gerou evidências para 

a utilização como lambda adimensional teórico neste trabalho. 

 
 A análise de normalidade se mostrou sensível às variações nos resíduos, e as 

imperfeições que não são visíveis na curva de decaimento, ficam evidentes no teste de 

normalidade. Conforme ocorreu na calibração do teste, reproduzindo as condições de medição, 

é esperado uma curva com o mesmo comportamento, e mudanças sensíveis na curva de 

normalidade irão indicar mudanças nos parâmetros de teste, resposta do ativímetro, erros 

grosseiros de medição, entre outros. 

 
 A incerteza foi avaliada e estimada de forma a facilitar os cálculos, e as componentes 

consideradas foram representativas do processo de medição, para fornecer resultados dentro da 

realidade das dificuldades em um ambiente clínico. A reprodução do método de avaliação da 

incerteza de medição possibilita quantificar a incerteza e qualificar os sistemas de medição 

diferentes, sob os mesmos critérios de análise. A componente de incerteza baseada nos resíduos, 

vem de encontro às questões abordadas e comentadas por Schrader e Pommé, onde muitos 

http://www.horalegalbrasil.mct.on.br/HoraLegalBrasileira.php
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trabalhos publicados relacionados a funções de ajuste regressivo, negligenciaram os efeitos 

associados da medição, que são expressos nos residuos da regresão, sendo a transição de escala, 

outliers, deriva do capacitor do eletrômetro, e erros na função de ajuste que são descritos por 

Schrader [1], e os efeitos de baixa, média e alta frequência descritos por Pommé [74]. 

 
 Uma das vantagens do modelo proposto é a ausência de necessidade de uma curva 

teórica para comparação. O valor de ln(2) é sempre igual ao valor de referência adotado em 

segundos, no caso em questão ao adotado pelo BIPM (LNHB) para o radionuclídeo testado, e 

a diferença entre o valor teórico ln(2) e o valor adimensional projetado pela curva é o resultado 

da comparação com o modelo.  

 
Há evidências no trabalho mostrando que o lambda ln(2) e o modelo proposto, aplicado 

ao método do decaimento da fonte recomendado nos protocolos internacionais, podem ser 

ferramentas úteis na medição da linearidade de ativímetros e na comparação de resultados entre 

sistemas e radionuclídeos. Também há evidências no trabalho, para que a informação da 

precisão do relógio (hora, minuto, segundo) seja um dos itens no controle de qualidade de 

ativímetros recomendado pela norma CNEN 3.05, conforme os protocolos internacionais de 

medicina nuclear TRS 454, RPT 181 e RPS 14.2 recomendam em ±1 minuto. 
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