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RESUMO 

 

         A produção de amostras contendo radionuclídeos em matrizes ambientais, tais 

como solo, sedimento, água e vegetação para testes de intercomparação é uma 

contribuição muito importante para o monitoramento ambiental. Os laboratórios que 

tem como objetivo esses monitoramentos precisam demonstrar que seus resultados de 

medições são confiáveis. O Programa Nacional de Intercomparação (PNI) do IRD 

produz e distribui amostras ambientais contendo radionuclídeos com o objetivo de 

verificar a performance desses laboratórios. Neste trabalho demonstrou-se a viabilidade 

de produção de amostras de vegetação (grama) contendo 60Co, 65Zn, 134Cs, 137Cs pelo 

método “spiked sample” para o PNI. A preparação e os testes estatísticos seguiram as 

recomendações da ISO Guide 34 e ISO Guide 35. As amostras de grama foram secas, 

trituradas e passaram por uma peneira de 250 µm. Foram tratadas 500 g de vegetação 

em cada procedimento. As amostras foram tratadas por dois procedimentos distintos: 1) 

homogeneização manual da solução radioativa contendo a vegetação e secagem em 

estufa e 2) homogeneização da solução radioativa contendo a vegetação em um 

evaporador rotatório e secagem em estufa. A concentração de atividade teórica dos 

radionuclídeos na vegetação variou de cerca de 593 Bq/kg a 683 Bq/kg. Após a análise 

por espectrometria gama das amostras produzidas, os resultados dos dois procedimentos 

foram comparados em relação à exatidão, precisão, homogeneidade e estabilidade. A 

exatidão, precisão e estabilidade a curto prazo de ambos os métodos foram semelhantes. 

No entanto, o teste de homogeneidade do procedimento de evaporação não foi aprovado 

para os radionuclídeos 60Co e 134Cs. Baseando-se nas comparações entre os 

procedimentos, escolheu-se o procedimento de agitação manual para a produção de 

amostras de vegetação para o PNI. A exatidão do procedimento escolhido representada 

pelo erro percentual e tomando-se como base o valor teórico de preparação, variou de -

1,1 a 5,1% e a precisão variou de 0,6 a 6,5 %. Este resultado habilita o procedimento 

escolhido para a produção de amostras de vegetação para o PNI. 
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ABSTRACT 

 

         The production of environmental samples such as soil, sediment, water and 

vegetation with radionuclides for intercomparison tests is a very important contribution 

to environmental monitoring. Laboratories that carry out such monitoring need to 

demonstrate that their results are reliable. The IRD National Intercomparison Program 

(PNI) produces and distributes environmental samples containing radionuclides used to 

check the laboratories performance. This work demonstrates the feasibility of producing 

vegetation (grass) samples containing 60Co, 65Zn, 134Cs, and 137Cs by the spike sample 

method for the PNI. The preparation and the statistical tests followed the ISO guides 34 

and 35 recommendations. The grass samples were dried, ground and passed through a 

sieve of 250 µm. 500 g of vegetation was treated in each procedure. Samples were 

treated by two different procedures:1) homogenizing of the radioactive solution 

containing vegetation by hand and drying in an oven and 2) homogenizing of the 

radioactive solution containing the vegetation in a rotatory evaporator and drying in an 

oven. The theoretical activity concentration of the radionuclides in the grass had a range 

of 593 Bq/kg to 683 Bq/kg. After gamma spectrometry analysis the results of both 

procedures were compared as accuracy, precision, homogeneity and stability. The 

accuracy, precision and short time stability from both methods were similar but the 

homogeneity test of the evaporation method was not approved for the radionuclides 

60Co and 134Cs. Based on comparisons between procedures was chosen the manual 

agitation procedure for the grass sample for the PNI. The accuracy of the procedure, 

represented by the uncertainty and based on theoretical value had a range between -1.1 

and 5.1% and the precision between 0.6 a 6.5 %. This result show is the procedure 

chosen for the production of grass samples for PNI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Importância de preparação de amostras para testes de intercomparação 

laboratorial 

            

           Monitorar o ambiente em relação à radioatividade é uma tarefa essencial para a 

proteção da saúde pública. O Brasil possui algumas instalações nucleares e também 

minérios contendo elementos radioativos e não está livre de um possível acidente com 

impacto no meio ambiente. 

          Nesse contexto, aos laboratórios analíticos que tem como objetivo o 

monitoramento ambiental e controle da qualidade de serviços e produtos, a obtenção de 

resultados precisos e confiáveis são primordiais para a credibilidade e garantia da 

qualidade de suas funções (JANNING et al., 1995). 

          Sendo assim, a NBR ISO/IEC 17025 (2005) tem sido o sistema da qualidade mais 

reconhecido e utilizado em laboratórios de ensaio. Esta norma descreve os requisitos 

gerais que os laboratórios de ensaio e calibração devem atender para demonstrarem que 

são tecnicamente competentes e capazes de produzir resultados válidos. 

          Métodos analíticos devem ser submetidos a estudos de validação que garantam 

resultados confiáveis, capazes de serem comparados com valores de referência 

conhecidos. Por essa razão, os materiais de referência (MR) e, especialmente os 

materiais de referência certificados (MRC), possuem um papel importante na obtenção 

de resultados rastreáveis. 

          Segundo a ABNT ISO GUIA 30, material de referência (MR) é definido como 

“um material suficientemente homogêneo e estável com relação a uma ou mais 

propriedades, estabelecidas para o uso pretendido em um processo de medição”. A 

norma menciona também material de referência certificado (MRC) como um “material 

de referência, acompanhado por certificado, com um ou mais valores de propriedades 

certificado por um procedimento que estabelece sua rastreabilidade à obtenção exata da 

grandeza na qual os valores da propriedade são expressos e cada valor certificado 

acompanhado de uma incerteza para o nível de confiança estabelecido”. 

O tempo médio para a produção de um material de referência é de três anos. O 

principal fator para esse tempo elevado é o teste de estabilidade a longo prazo que leva 

entre 1 e 2 anos.  
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         Por essa razão, os laboratórios analíticos precisam de materiais de referência (MR) 

para gerar dados analíticos confiáveis, feito por meio de programas de comparações 

interlaboratoriais (A. SHAKHASHIRO et al, 2012). Tendo em vista que esses 

mecanismos são essenciais para a confiabilidade das medições e para a avaliação de 

resultados entre laboratórios. 

          Os ensaios de comparações interlaboratoriais são conduzidos para avaliar o 

desempenho dos laboratórios, mas também para validar métodos de análises e amostras 

de referência. A definição dada pela ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 para Programa 

de Comparação Interlaboratorial é: “organização, desempenho e avaliação de ensaios 

nos mesmos itens ou em itens de ensaios similares, por dois ou mais laboratórios, de 

acordo com condições predeterminadas”. 

          A participação em programas interlaboratoriais é de suma importância ao 

desenvolvimento da qualidade dos resultados reportados pelos laboratórios em vários 

aspectos, tais como:  

 Determinar e monitorar o desempenho contínuo para ensaios ou calibrações; 

 Identificar diferenças entre laboratórios; 

 Comparar métodos e procedimentos de medição; 

 Determinar as características de desempenho de um método; 

 Atribuir valores a materiais de referência; 

 Avaliar desempenho e competências técnicas; 

 Propiciar confiança e segurança a funcionários, gerência e usuários (clientes) 

externos dos serviços realizados pelos laboratórios; 

 Determinar a precisão e a exatidão de métodos; 

 Atender a agências reguladoras e organismos de acreditação; e 

 Outros. 

          Os programas interlaboratoriais, em especial os ensaios de proficiência, 

demonstram de forma objetiva o desempenho dos laboratórios através dos resultados 

emitidos, trazendo retorno aos laboratórios e às empresas que deles participam, tanto 

técnico quanto financeiro (RESAG). 

          A participação dos laboratórios de calibração e ensaio em atividades de ensaio de 

proficiência é uma demonstração de que o laboratório pode realizar suas atividades, 

sendo, portanto, parte do processo de avaliação e acreditação do laboratório pela 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) (INMETRO – Acreditação). 
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          Os exercícios de intercomparação em laboratórios de radioquímica no Brasil, são 

coordenados pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), através do Programa 

Nacional de Intercomparação (PNI), que desde 1991 vem coordenando e patrocinando 

resultados de análises de amostras ambientais para determinação de radionuclídeos. 

          O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) atua como um laboratório de pesquisa, 

desenvolvimento e fornecimento de Materiais de Referência Radioativos. Fazer 

medições de radioatividade é essencial para um resultado confiável da atividade de um 

radionuclídeo em amostras ambientais. Acompanhar e verificar os níveis de 

radioatividade do ar, da água e do solo, é fundamental para manter os níveis adequados 

de segurança (INMETRO).   

          Embora o IRD, através da Divisão de Metrologia faça pesquisas para a produção 

de MRC em matrizes como, solo, água, filtros de ar e vegetação, no Brasil, é feito 

somente a solução de radionuclídeos em água, as outras são importadas.  

 

1.2 – Programa Nacional de Intercomparação (PNI) 

  

         No decorrer dos últimos anos, os laboratórios analíticos vêm utilizando 

comparações para o controle externo da qualidade. Os resultados desses programas ou 

amostras, podem ser usados como uma possibilidade para alcançar alguns requisitos de 

garantia de qualidade, tais como precisão analítica, avaliação da incerteza e controle 

interno da qualidade. 

          Uma vantagem que os laboratórios participantes de programas interlaboratoriais 

têm, é possuir meios de se comparar com laboratórios análogos e identificar problemas 

que os laboratórios, quando trabalham isolados, não poderiam descobrir. A finalidade é 

viabilizar o monitoramento de resultados entre os laboratórios participantes, obtidos por 

métodos diferentes, propiciando a comparação de desempenho de métodos em materiais 

idênticos, podendo, assim, constatar a influência de diversos fatores responsáveis pela 

variabilidade em resultados de análises (QUEENIE et al, 2009). 

          No Brasil, desde 1991 os exercícios de intercomparação para análises de amostras 

ambientais contendo radionuclídeos vêm sendo coordenado pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD). Até abril de 2015 foram distribuídas 5335 amostras 

e realizadas cerca de 11682 análises envolvendo 32 radionuclídeos. O principal objetivo 

desse programa é auxiliar os laboratórios no controle da qualidade nas determinações de 

baixa atividade de radionuclídeos em amostras ambientais, melhorando de maneira 
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efetiva a qualidade das análises que os laboratórios realizam na área de monitoramento 

ambiental e radioecologia. 

          O PNI oferece três vezes ao ano amostras ambientais simuladas, obtidas com a 

contaminação intencional com um ou mais radionuclídeos importantes para a proteção 

radiológica, como produtos de fissão e ativação e radionuclídeos das séries naturais do 

Urânio e Tório. Inicialmente, as amostras em matrizes mais complexas como filtro de 

ar, leite, solo e vegetação eram preparadas pelo Environmental Monitoring Systems 

Laboratory of Las Vegas, EMSL/ U.S. EPA. Entretanto, as matrizes em água eram 

preparadas pelo IRD (TAUHATA et al, 2006).   

          Os laboratórios participantes realizam três análises de cada radionuclídeo e 

retornam seus resultados ao IRD para avaliação estatística e de desempenho analítico. 

Relatórios confidenciais são preparados e enviados para os laboratórios a cada rodada 

de intercomparação.  A participação dos laboratórios na intercomparação fez com que o 

percentual de acertos (bom/aceitável) aumentasse nos primeiros cinco anos de programa 

de 75% para 90% no período de 2000 a 2004, comprovando que o programa contribui 

para melhorar a qualidade dos laboratórios participantes para todos os ensaios 

analisados.          

          O critério estatístico utilizado para o desempenho do laboratório em cada tipo de 

determinação é o Desvio Padrão Normalizado D, utilizado pela EPA. Conforme o valor 

de D, o desempenho é classificado como Bom, Aceitável ou Fora de controle. Definido 

pela seguinte expressão (TAUHATA et al, 2006).  

 

D = 
(X−Xref)

𝑢(𝑋𝑟𝑒𝑓)

√𝑛

                                                               (1.1) 

 

 

Em que, 

X = valor da média aritmética obtida nas 3 determinações realizadas pelo laboratório 

Xref = valor de referência da atividade estabelecido pelo IRD 

u(Xref) = incerteza do valor de referência U estabelecido pelo IRD 

n = número de determinações (3) 

          Baseado no valor obtido pelo laboratório, o desempenho será considerado: 

 

                      Bom se                       D ≥ -2 e D ≤ 2 

                      Aceitável se                -3 ˂ D ˂ -2 ou 2 ˂ D ˂ 3 
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                      Fora de controle se     D ≤ -3 e D ≥ 3 

          Baseados nos critérios acima foram consolidados dados de 42 exercícios de 

intercomparações avaliadas pelo PNI. Estas avaliações incluíram 5768 ensaios 

realizadas por laboratórios participantes durante o período de 1991 a 2004.  

          A Figura 1.1 apresenta os radionuclídeos e o número de ensaios por 

radionuclídeos do 137Cs, 60Co, e U natural que tiveram os maiores números de ensaios: 

641, 498, e 486, respectivamente (TAUHATA et al, 2006). As medidas de 

radionuclídeos emissores gama foram as mais frequentes avaliadas com bom 

desempenho. Isto mostra que os laboratórios participantes possuem a técnica de 

espectrometria gama muito bem estabelecidas. 

 

 
Fig 1.1 - Número de ensaios pelos radionuclídeos. 

 

          

          A figura 1.2 mostra o número de ensaios realizados por laboratório participante 

em 42 exercícios de intercomparação (TAUHATA et al, 2006). 

 

 

Fig. 1.2 - Número de ensaios por laboratório 
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          A figura 1.3 mostra o número de laboratórios participantes, o número de 

radionuclídeos e o número de matrizes que tomaram parte do PNI/IRD durante o 

período avaliado. Nesta figura é mostrada a relevante contribuição de U.S. EPA e 

EML/U.S.DOE no fornecimento de fontes para o PNI/IRD (TAUHATA et al, 2006). 

 

 

 

Fig. 1.3 -  Representação do PNI no período avaliado 

 

  Entretanto não existem materiais de referência para todas as análises realizadas 

em laboratórios, existindo apenas para as técnicas mais rotineiras e para um número 

muito pequeno de matrizes. Como os MRC são muito caros e de difícil obtenção, uma 

alternativa seria o uso de padrões produzidos no próprio laboratório, tendo em vista que 

os processos de produção desses padrões são mais baratos e passam por testes 

semelhantes aos MRC como estabilidade e homogeneidade (ALVES; MORAES, 2002). 

As amostras produzidas no IRD e enviadas aos laboratórios participantes do PNI 

não são classificadas como material de referência pois, não são submetidas aos testes 

específicos de homogeneidade e de estabilidade a longo prazo indicados pela ISO guide 

35, 2006. A aplicação do teste de estabilidade a longo prazo tornaria inviável e custoso 

os exercícios de intercomparação, uma vez que esses exercícios são trimestrais e as 

amostras são produzidas no sistema de bateladas, havendo variação da concentração de 

atividade dos radionuclídeos em cada rodada de exercício de intercomparação. No 

entanto, as amostras produzidas para o PNI devem demonstrar homogeneidade através 

de testes específicos e estabilidade a curto prazo. 
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1.3 – Métodos de preparação de amostras ambientais contendo radionuclídeos  

 

          Existem dois métodos básicos de preparação de amostras ambientais contendo 

radionuclídeos: a partir de coleta de amostras de locais contaminados por acidentes 

radioativos como por exemplo Chernobyl e Goiânia e a partir da contaminação 

propositada em matrizes de interesse. A preparação a partir de locais contaminados por 

acidentes radioativos fica restrita a um determinado número de radionuclídeos 

originários da fonte radioativa. Assim, por exemplo, amostras de solo coletadas na área 

contaminada de Goiânia só conterão o radionuclídeo 137Cs. Amostras de solo coletadas 

em Chernobyl conterão principalmente alguns radionuclídeos conhecidos como 

produtos de fissão de meia vida longa (Reference Material IAEA-375).  

          A vantagem do processo de contaminação propositada é de permitir a preparação 

de amostras contendo uma série de radionuclídeos, dependendo somente da 

disponibilidade de fontes radioativas.   

O processo escolhido para a produção de vegetação contendo radionuclídeos 

para o PNI é o denominado Spiked Sample (contaminação propositada). Neste processo, 

uma quantidade conhecida de atividade de radionuclídeos é adicionada à matriz de 

interesse. Após a preparação, a homogeneidade e a exatidão são calculados por meio da 

contagem da atividade em um instrumento apropriado. Esse procedimento para 

preparação de radionuclídeos emissores gama na matriz água já funciona há mais de 20 

anos no PNI com bons resultados de preparação. 

 

1.4 – Objetivos  

 

1.4.1 – Objetivo geral 

            O PNI/IRD necessita ampliar a oferta de matrizes naturais no país. As amostras 

de vegetação preparadas neste trabalho, dentro do processo “spiked sample”, foram 

tratadas de dois modos distintos: no primeiro procedimento, as amostras foram 

contaminadas com os radionuclídeos dentro de um evaporador rotatório e depois secas. 

No segundo procedimento, as amostras foram contaminadas com radionuclídeos em um 

béquer, agitadas manualmente e depois secas. Os resultados da preparação serão 

comparados principalmente levando em consideração a homogeneidade, a exatidão e a 

precisão. 
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1.4.2 – Objetivo específico 

A proposta deste trabalho é produzir amostras de vegetação contendo 

radionuclídeos emissores gama para participar do Programa Nacional de 

Intercomparação (PNI). A técnica utilizada como mencionada acima será de “Spiked 

Sample” que tem como base a contaminação intencional da matriz com uma quantidade 

conhecida de um padrão rastreável de radionuclídeos. Dentro desta técnica serão 

comparados dois procedimentos de preparação: um com agitação manual após a 

contaminação e outro usando um evaporador rotatório para homogeneizar e evaporar a 

solução mãe. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

          A história de materiais de referência está muito ligada ao desenvolvimento da 

química analítica no século 19, quando se tentava obter produtos com elevadas purezas 

para fins analíticos, como por exemplo a preparação de óxido de arsênio usado em 

análise por titrimetria (STOEPPLER,1999).   

          Com o passar do tempo surgiram outros materiais de referência, ligados a classe 

biológica (tecidos animais, tecidos de plantas, alimentos e agricultura, matérias 

microbiológicos), ao ambiente (cinzas, pós, água, resíduos e lamas), à geologia (solo, 

sedimento, rochas e minérios, cerâmica e vidros, combustíveis fósseis) e outros 

(material sintético, “spiked materials”, elementos puros, isótopos estáveis e 

radionuclídeos) (STOEPPLER,1999). 

O Comitê Internacional de Metrologia recomenda o uso exclusivo de amostras 

de “matriz natural” para materiais de referência ambiental. Entretanto, em amostras de 

água e filtro, isso não é possível, uma vez que devido a variedade de radionuclídeos 

misturado na água é difícil de obter, e uma fonte de filtros idênticos é quase impossível 

encontrar. Portanto, essas amostras são preparadas através de quantidades conhecidas de 

soluções radioativas rastreáveis a NBS e Amersham, por exemplo (MELVIN e COLIN, 

1988). 

          Existem diferentes métodos de preparação de materiais de referência dentre esses 

pode-se destacar (SHAKASHIRO, 2009): 

 

a) Materiais de referência sintéticos, tais como substâncias puras e soluções.  

b) Mistura de materiais 

c) Contaminação proposital de material (Spiking) 

  

2.1 – Amostras ambientais contendo radionuclídeos 

 

          Em alguns poucos países que realizaram testes nucleares é possível a obtenção de 

amostras ambientais em áreas contaminadas com elementos transurânicos para 

produção de materiais de referência, principalmente de solo, como é o caso de amostras 

carbonatadas, coletadas em uma planta no centro norte do Colorado, nos Estados 

Unidos (NOUR, 2008). E também em áreas de alta radiação natural ( Poços de Caldas, 

por exemplo). 
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 A produção de materiais de referência pelo método “spiked sample” tem 

crescido muito nas últimas décadas devido à dificuldade de obtenção desse material por 

outros métodos. Neste campo destaca-se a produção na Inglaterra, Alemanha, Itália e 

França que celebraram um acordo para obtenção de materiais de referência patrocinado 

pela EUROMET (BIAGINI et al, 1995). 

 O procedimento spiking pode ser afetado por um número de fatores, que não 

estão totalmente sob controle experimental e não são facilmente identificáveis. Isto é 

devido a complexidade e multiplicidade dos processos físico-químicos (tais como 

precipitação, adsorção, volatização, reações químicas) que ocorrem durante o 

procedimento “spiking” associado a grande variabilidade das propriedades de cada 

matriz (higroscopicidade, distribuição de tamanho, estabilidade). 

          Esses fatores podem tanto afetar o valor médio da concentração da amostra ou sua 

atividade quanto a homogeneidade, dando origem a possíveis erros na caracterização do 

MRC (FELICE et al, 1998). 

 Novos métodos de obtenção de materiais de referência estão sendo 

desenvolvidos, como é o caso de preparação de materiais sólidos baseado no processo 

sol-gel (BRINKER and SCHERER, 1990; HENCH and WEST, 1990). O processo está 

baseado num método largamente usado para a fabricação de material sólido a partir de 

uma solução. A solução atua como um precursor para um gel que, quando do tratamento 

térmico suave, irá resultar na formação de partículas sólidas após a remoção da fase 

líquida. É uma técnica de baixa temperatura em que há relativamente pequenas 

quantidades de dopantes que podem ser introduzidas no sol e que acabam 

uniformemente disperso no material sólido.  

Por este processo foram obtidos materiais de referência com uma matriz de SiO2 

que foram sintetizados por hidrólise da mistura líquida de tetraetilortosilicato (TEOS), 

etanol e soluções de radionuclídeos contendo 55Fe, 90Sr,133Ba, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 60Co, e 

241Am. (ARVIC HARMS and CHRIS GILLIGAN, 2012). 

  

2.2 – Metrologia 

 

           A definição formal de Metrologia, é a ciência da medição e suas aplicações, 

englobando todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a 

incerteza de medição e o campo de aplicação (VIM, 2012). 

          A importância da ciência da medição, na qual a metrologia está inserida, tem 

crescido de maneira rápida, com a busca das empresas brasileiras por mais qualidade e 
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confiança visando aumentar a competitividade dos produtos que fabricam e 

consequentemente, o desenvolvimento de sistemas de acreditação de laboratórios, a fim 

de obterem rastreabilidade internacional dos resultados de medição (RODRIGUES, 

2009). 

          Importantes decisões são tomadas através de resultados de medições, indicando 

assim, a necessidade da confiabilidade nos resultados. Esta por sua vez, só é adquirida 

através de comparações com padrões de referência mantidos por autoridades nacionais 

metrológicas. 

          Uma cadeia de rastreabilidade é estabelecida através de programas de 

comparações interlaboratoriais entre o Inmetro e Institutos Nacionais de Metrologia de 

diversos países a fim de garantir a confiabilidade dos materiais de referência 

produzidos.   

          Os objetivos da metrologia são: Garantir a confiabilidade nos sistemas de 

medição; consumo de produtos com qualidade e preservação da segurança, saúde e do 

meio ambiente (INMETRO – Diretrizes 2008-2012).  

          No Brasil, as grandezas associadas às radiações ionizantes, são conservadas, 

mantidas e disseminadas pelo LNMRI/ IRD/ CNEN. 

 

2.2.1 – Mensurando 

           

          Segundo o VIM (2012), mensurando é uma grandeza que se pretende medir, e sua 

especificação requer o conhecimento da natureza da grandeza e a descrição do 

fenômeno do qual a grandeza é uma propriedade. 

          O mensurando de interesse para esse trabalho é a atividade dos radionuclídeos 

que foram adicionados às amostras de vegetação. 

 

2.2.2 – Avaliação de incertezas 

  

          A incerteza é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores 

atribuídos a um mensurando (VIM; GUM, 2012). O valor que é atribuído à incerteza 

quer dizer que há um intervalo onde o resultado varia, com um determinado nível de 
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confiança. Sendo assim, o resultado deve ser composto de um valor associado ao 

mensurando, que é a incerteza característica ao processo de medição e o nível de 

confiança adotado. 

          A avaliação de incerteza tem como benefício além de uma maior confiança, a 

identificação de pontos fracos nas metodologias adotadas que poderão comprometer sua 

qualidade. 

          Algumas etapas são necessárias para se estimar a incerteza de medição (GUM, 

2012). E estas são: 

 

a) Especificação do mensurando – que consiste na definição do mensurando às 

outras grandezas que a ele estão relacionadas. 

b) Identificação das fontes de incerteza – são classificados e identificados em Tipo 

A e Tipo B. Utilizados apenas para avaliar os componentes, pois ambos são 

baseados em distribuição de probabilidades. As incertezas do Tipo A são obtidas 

pelo cálculo do desvio padrão de série estatística, já as do Tipo B, são obtidas de 

uma função densidade de probabilidade. 

c) Quantificação das fontes de incertezas – consiste em quantificar a dimensão dos 

componentes de incerteza, obtendo uma incerteza padrão para cada componente 

(u). 

d) Cálculo da incerteza combinada – é a composição quadrática das diferentes 

incertezas padrões, através da seguinte equação: 

 

𝑢𝑐
2 (y) = [∑

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 .  (𝑥𝑖)𝑁

𝑖=1 ] ^2                                 (2.1)  

 

 

Em que: 

𝑢𝑐
2 (y) = é a incerteza padrão combinada 

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖 
 = é o coeficiente de sensibilidade para os componentes de entrada xi 

u(xi) = é a incerteza padrão dos componentes de entrada xi 

 

e) Cálculo da incerteza expandida – nesta etapa, a incerteza padrão combinada (uc) 

é multiplicada pelo fator de abrangência (k) a fim de obter a incerteza 

expandida. 
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          Para esta pesquisa, na preparação e na medição das amostras foram consideradas 

as incertezas descritas na tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1- Fontes de incerteza para o cálculo da concentração de atividade 

Massa de vegetação 

Massa da fonte 

Volume do BV usado na diluição das fontes 

Certificado das fontes 

Volume usado na contaminação das amostras 

Análise por espectrometria gama 

 

 

2.3 – Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

 

          A área de metrologia do Instituto de Radioproteção e Dosimetria trabalha para 

garantir qualidade e confiabilidade das medições em atividades envolvendo o uso das 

radiações ionizantes, promovendo a saúde e a segurança da população, além da 

preservação do meio ambiente e instalações nucleares. 

          Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a Organização 

Mundial de saúde (WHO), em 1976 o Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD) passou a fazer parte da rede de Laboratório de 

Dosimetria Padrão Secundário (SSDL). Em 1989, o LNMRI em acordo com a CNEN e 

o INMETRO passou a ser o responsável em metrologia das radiações ionizantes no 

território nacional.  

          Sendo um Laboratório reconhecido nacionalmente, participa dos programas e 

serviços do Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), que é o órgão de 

referência internacional em metrologia, na França. Já faz alguns anos que o LNMRI 

vem participando de comparações interlaboratoriais nacionais e internacionais 

realizadas pelo BIPM, a fim de padronizar as medidas de atividades de alguns 

radionuclídeos, tais como, 60Co, 75Se, 109Cd, 125I, 131I, 137Cs. 

          A força de trabalho da divisão de metrologia das radiações ionizantes (DIMET) 

atua fortemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação de técnicas e métodos de 

medição de radionuclídeos, de instrumentação nuclear e procedimentos para satisfazer a 
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demanda crescente por maior exatidão, confiabilidade e rapidez nas aplicações em 

proteção radiológica, radiodiagnóstico, radioterapia, calibração de radionuclídeos e 

radiofármacos, fluência de nêutrons (RELATORIO-IRD-2012). 

          Dentro das atividades que o laboratório nacional exerce, podem-se destacar os 

programas nacionais de garantia de qualidade para laboratórios de medida de atividade 

de amostras ambientais para monitoração individual, calibração de monitores de área e 

preparação e padronização de fontes radioativas. Também participa de 

intercomparações juntamente com o Laboratório Regional de Calibração, situado no 

Instituto de Pesquisas Energética e Nucleares (IPEN) São Paulo, para as medições de 

atividades de radionuclídeos e de kerma no ar, objetivando a rastreabilidade das 

mesmas.   

 

2.3.1 – Laboratório de Preparação e Fornecimento de Fontes Radioativas 

           

          Anualmente fontes radioativas calibradas e certificadas são fornecidas pelo IRD 

para serem utilizadas como padrões em controle de qualidade, medidas de controle 

ambiental, analises de alimentos e pesquisa.  

          No laboratório são preparadas fontes de referência radioativas líquidas e sólidas 

puntiforme e amostras simuladas de baixa atividade para o Programa Nacional de 

Intercomparação de Amostras Ambientais. 

          O LNMRI organiza comparações interlaboratoriais para medição de grandeza da 

atividade no país para controle de qualidade de radiofármacos e para avaliação de 

desempenho de cerca de 30 laboratórios que fazem medidas de radionuclídeos no meio 

ambiente (RELATÓRIO IRD - 2012). 

 

2.3.2 – Laboratório de Matrizes 

 

          O Laboratório de Matrizes onde foi desenvolvido este trabalho, realiza suas 

atividades na produção de padrões radioativos a partir de matrizes naturais como água, 

vegetação, etc. Além de produzir, como material de referência, amostras de solo. Estes 

padrões possibilitam a calibração dos sistemas de medição utilizando padrões mais 

próximos possíveis quanto às amostras a serem analisadas e permitem que os ensaios 

interlaboratoriais se utilizem dessas matrizes (RELATÓRIO IRD – 2012). 
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2.4 – Rastreabilidade Metrológica 

 

          Segundo o VIM (2012), a rastreabilidade metrológica é a propriedade do 

resultado de uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referencias 

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

contínua de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas. Como já foi 

mencionado, a incerteza é um dos mais importantes pré-requisitos para se ter 

confiabilidade nas medições e, esta é definida como “parâmetro não negativo que 

caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas 

informações utilizadas. 

          A rastreabilidade metrológica pode ser garantida submetendo amostras a 

comparações interlaboratoriais nacionais ou internacionais. Esta por sua vez, 

compreende a organização, o desempenho e a avaliação nos mesmos itens ou em itens 

de ensaios similares, por dois ou mais laboratórios, através de condições 

predeterminadas. Participar de comparações interlaboratoriais é um mecanismo 

utilizado para diversos fins e seus principais objetivos são: determinar o desempenho de 

laboratórios para medições específicas, identificação de problemas e correção dos 

mesmos, estabelecimento de comparabilidade de métodos de medição e diferenças 

interlaboratoriais (ABNT NBR ISO/IEC 17043, 2011).  

          Consequentemente, para estabelecer a rastreabilidade das medições químicas, faz-

se necessário determinar o mensurando e a incerteza de medição, assim como escolher o 

método analítico e os materiais de referência mais adequados. Dessa forma, a 

rastreabilidade é fundamental para se ter a comparabilidade de resultados analíticos, 

estabelecendo uma relação entre o resultado de medição e a incerteza declarada. 

 

2.5 – Procedimentos para a caracterização da amostra 

 

          Como já foi mencionado, as amostras de vegetação preparadas neste trabalho não 

são necessariamente materiais de referência, mas passam por testes semelhantes. E estes 

compreendem os testes de tendência, de homogeneidade de estabilidade a curto prazo e 

a caracterização do material. 
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2.5.1 – Teste de rejeição de Grubs  

 

 Alguns resultados analíticos estão sujeitos a incertezas que não dependem da 

técnica aplicada e fogem do controle estatístico. Estes erros devem ser identificados e, 

se for o caso, os dados resultantes desses erros devem ser rejeitados. 

          O teste de rejeição de Grubs é um teste que tem como pressuposto uma 

distribuição normal. Nesse teste usamos a seguinte estatística: 

 

𝑍 =
⃓𝑋𝑖 − 𝑋⃓

DP
                                                    (2.2) 

 

Em que, 

Xi = é uma observação da amostra; 

X = média amostral; 

DP = desvio padrão amostral 

   

         Esta estatística testa as seguintes hipóteses: 

H0 = é uma observação considerada valor extremo 

H1 = não é uma observação considerada valor extremo 

 

          Rejeitamos a hipótese H0 com nível de significância α, se Z > Zc na distribuição 

de Z e encontra-se na tabela de valores de α unicaudais 

(http://graphpad.com/quickcalcs/grubbs2/). 

 

2.5.2 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra  

 

          Os testes estatísticos usados nesta pesquisa pressupõem uma distribuição normal 

dos dados, assim deve-se testar a normalidade desses dados. 

          O teste de Kolmogorov-Smirnov (SHAKHASHIRO, 2009) baseia-se na máxima 

diferença entre a distribuição acumulada da amostra e distribuição acumulada esperada. 

Se o valor calculado de N é estatisticamente significativo (para p = 0,05), rejeita-se a 

hipótese que a distribuição estudada é normal. Ou seja, para a distribuição ser 

considerada Normal, o valor de p deve ser maior que 0,05. 
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          Para esse teste foi usado o programa estatístico SPSS versão 20 (SPSS, 2010).  

No programa SPSS os valores importantes para esse teste são o Asymp. Sig (2-tailed) e 

Exact Sig (2-tailed), que são dois modos distintos para o cálculo da probabilidade, se 

esses valores são maiores que 0,05, a distribuição é normal. 

 

2.5.3 – Teste de Tendência 

 

          Este teste tem o objetivo de detectar segregação de material durante o processo de 

envasamento logo após a homogeneização do material (ISO GUIDE 35).   Se partículas 

mais pesadas ficarem na base do homogeneizador estas podem ter composição diferente 

do restante das amostras e levarem consigo concentrações diferentes do restante das 

amostras. 

          O teste é efetuado analisando-se em ordem crescente o conteúdo de cada frasco. 

Depois coloca-se em gráficos o resultado determinado da concentração dos analitos em 

função do ordenamento dos frascos. No caso de não haver tendência de aumento ou 

diminuição de concentração em função do ordenamento dos frascos, deve-se obter uma 

curva com inclinação aproximada de zero e testes estatísticos são aplicados para se 

comprovar os resultados num determinado nível de significância. 

Neste trabalho usou-se a regressão linear com teste de significância para os 

coeficientes de regressão. A partir das estatísticas de regressão, pode-se testar a hipótese 

de que nenhum dos coeficientes de regressão é significante, isto é, que o coeficiente 

angular = 0 e que o coeficiente linear é igual a média das concentrações (MOREIRA, 

2010). 

⃓b1⃓ < t0,95, n-2 .S (b1)                                            (2.3) 

Em que: 

b1 = inclinação  

t0,95 = valor crítico para a probabilidade 

n-2 = graus de liberdade da regressão 

S (b1) = incerteza da inclinação 
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2.5.4 – Estudo de homogeneidade 

 

          Segundo a norma ISO Guia 35, o termo “homogeneidade” é definido como a 

“condição de uniformidade de estrutura ou composição com respeito a uma ou mais 

propriedades especificadas” (ISO Guia 30,1999). 

          O estudo da homogeneidade é realizado para verificar se há diferença entre os 

diversos lotes do material, ou seja, se a heterogeneidade residual é significativa quando 

comparada com a incerteza da caracterização do material. 

          A garantia da qualidade é tão importante quanto a determinação da variação entre 

os frascos restantes do lote, a qual é utilizada para se garantir que não há variação nas 

propriedades de interesse ao longo do lote de frascos do material. A incerteza do valor 

certificado devido a heterogeneidade residual deve ser pequena se comparada à 

estabilidade e à caracterização propriamente dita do material. 

          Um valor de propriedade pode ser medido em uma porção do lote e ser 

comparável a outra parte do lote dentro dos limites de incerteza aceitáveis. Se o material 

for sólido, a homogeneidade deve ser estabelecida dentro e entre as unidades do lote 

selecionadas. A utilização de um método com uma boa precisão, é indispensável. Um 

material é considerado homogêneo quando a diferença entre uma porção e outra do 

material não pode ser detectada experimentalmente. 

          O  ISO Guia 35  apresenta uma metodologia para análise de tendência, que pode 

ser utilizada tanto para estudo de estabilidade como para homogeneidade. A tendência 

nos resultados de medição é algo a ser corrigido, independentemente dela ser 

estatisticamente significativa ou não.  

          Para uma pequena porção de amostra, o estudo de homogeneidade é realizado 

dentro do frasco para diferentes porções de ensaio. Com isso, é possível determinar o 

número mínimo de partículas tendo em vista que o desvio padrão de homogeneidade 

dentro do frasco depende do número de partículas que possuem certa propriedade. 

          Depois de alguma investigação, tornou-se evidente que o uso de técnicas de 

análise de variância (ANOVA) em conjunto com outros métodos estatísticos são 

eficientes para a determinação da variância de medição, material de variância, variância 

global e demonstrar se existe diferença entre duas ou mais medições (BIAGINI et al, 

1995). 

          Por meio da análise de variância os resultados do estudo de homogeneidade são 

avaliados. Entretanto, existem duas situações que podem gerar conclusões erradas. Se o 

método analítico for pouco preciso, certas heterogeneidades podem não ser detectadas, 
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indicando assim que o material é homogêneo. Por outro lado, se o método for bastante 

preciso, o teste indicará que o material é heterogêneo, pois a diferença mínima na 

composição dos frascos resultará uma heterogeneidade significativa.  

 

 

2.5.5 – Estudo da estabilidade 

 

          Estabilidade, segundo a ISO Guia 30, é definida como “a capacidade do material 

de manter o valor de uma determinada propriedade dentro dos limites especificados por 

um período de tempo preestabelecido, quando estocado nas condições especificadas.” O 

teste de estabilidade assim como o teste de homogeneidade são de suma importância no 

processo de certificação de materiais. 

          Dois tipos de estabilidade devem ser considerados na certificação de materiais: o 

teste de estabilidade a longo prazo, com o qual se pode estimar o tempo de prateleira e a 

estabilidade a curto prazo, que simula as condições de transporte do material.  

          É importante se ter conhecimento do possível acontecimento de amostras que não 

foram mantidas em condições apropriadas de transporte. Pois, esse conhecimento dará 

ao produtor uma melhor assistência e, consequentemente um produto melhor. O estudo 

da estabilidade não serve apenas para avaliar incerteza associada à estabilidade, mas 

para detalhar condições apropriadas de transporte e armazenamento. 

          O teste é efetuado analisando-se em períodos diferentes a concentração dos 

analitos de um mesmo frasco. Depois coloca-se em gráficos o resultado determinado da 

concentração dos analitos em função do tempo. No caso de haver estabilidade (sem 

variação significante da concentração com o tempo) deve-se obter uma curva com 

inclinação aproximada de zero. Neste caso, também aplicou-se a análise de regressão e 

a equação 2.3 (a mesma da tendência) para comprovar que o coeficiente angular é 

insignificante num determinado nível de confiança. 

 

2.5.6 – Caracterização do material 

 

          Para a caracterização de um material de referência, diversas abordagens são 

possíveis, utilizando uma ou mais técnicas. A determinação apropriada depende do tipo 

de MR, da qualificação dos laboratórios e da qualidade dos métodos (ISO Guide 35, 

2006).  
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          Segundo a ABNT ISO Guia 34, a caracterização pode ser feita: através da 

medição por meio de um método primário em um único laboratório; por meio de dois 

ou mais métodos de referência independentes em um laboratório; medição por uma rede 

de laboratórios utilizando um ou mais métodos com exatidão demonstrável por meio de 

um método específico que forneça os valores de propriedades específicas. A 

caracterização usada neste trabalho foi a de formulação, isto é, uma determinada 

quantidade de material é adicionada a uma matriz e um laboratório de comprovada 

experiência, através de análises específicas, confirma os valores adicionados 

(SHAKHASHIRO, 2012). 

         

 

2.6 – Métodos analíticos  

 

        Para se obter um maior grau de exatidão e precisão na análise dos dados, é de 

fundamental importância a certificação de métodos analíticos. Para essa finalidade, a 

disponibilidade de técnicas de análises não destrutivas tem sido bastante difundida, 

como é o caso da espectrometria gama, sendo um método eficiente na determinação da 

atividade de radionuclídeos. 

 

2.6.1 – Espectrometria Gama 

 

          A Espectrometria Gama é uma técnica radioanalitica direta e bastante utilizada 

pela maioria dos laboratórios para a determinação de radionuclídeos em diversas 

matrizes, sendo possível a determinação simultânea de diferentes radionuclídeos em 

uma mesma amostra, sem a necessidade de uma separação química. (MYCHELLE M. 

L. ROSA et al, 2013). 

          Os detectores mais utilizados para essa técnica são os inorgânicos sólidos e os 

semicondutores. São detectores que possuem informações sobre os níveis de radiação 

presentes na matéria. Pode-se calcular concentrações de radionuclídeos presentes em 

uma amostra através de medidas realizadas por esses detectores. 

          Nos estudos de qualificação e quantificação em níveis de radiação gama, o iodeto 

de sódio ativado com tálio – NaI(Tl) e o germânio hiperpuro - HPGe são os detectores 

mais utilizados.  

          As vantagens do uso da espectrometria gama com detector de germânio 

hiperpuros são devidas principalmente a sua boa resolução e a sua linearidade de 
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resposta em uma ampla faixa de energia. É um método que possui boa precisão e 

sensibilidade para análise de radionuclídeos, propiciando uma menor incerteza na 

medida. 

          Cada tipo de detector tem sua característica e apresenta uma vantagem 

operacional. Embora o HPGe ter uma limitação em relação ao resfriamento com 

nitrogênio líquido, é o que apresenta uma maior definição em termos de resolução para 

métodos relativos, sendo o tipo de detector mais utilizado nas análises por 

espectrometria gama. 

          Numa análise por espectrometria gama, a garantia de um bom desempenho dos 

detectores e a confiabilidade dos resultados seguem alguns parâmetros, tais como: 

a) A eficiência de contagem por energia do fóton;  

b) Boa calibração do sistema de medição; 

c) Baixo limite de detecção; 

d) Um arranjo que permita validar os resultados experimentais com a utilização de 

padrões certificados; 

e) Minimização da autoabsorção pelo uso de padrões com densidades semelhantes 

às amostras analisadas e padronização das massas das amostras analisadas, dos 

padrões e do tempo de aquisição de dados (contagem).   

 

2.7 – Interações da radiação gama com a matéria 

           

          A radiação gama por não possuir carga nem massa de repouso, percorre grandes 

espessuras antes de sofrer a primeira interação com a matéria. O poder de penetração 

vai depender da probabilidade de interação do tipo de evento que poderá absorver ou 

espalhar a radiação incidente. Por isso, a penetrabilidade é muito maior que as partículas 

carregadas, e a interação dependerá do valor de sua energia. 

          Os principais processos de interação são o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e 

a produção de pares. 

 

2.7.1 – Efeito Fotoelétrico 

 

          O efeito fotoelétrico ocorre quando o fóton gama interage com o átomo do 

material absorvedor, depositando toda sua energia nele, que é expelida com uma energia 

cinética, dada por: 
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            Ee = hυ - Eb                                                                   (2.4)   

 

onde, Ee é a energia do fotoelétron resultante, h é a constante de Planck, υ é a frequência 

do fóton incidente e Eb é a energia de ligação do elétron antes de ser ejetado.  

          O valor de energia do elétron serve como um mecanismo de identificação da 

energia do fóton incidente, tendo em vista que a primeira representa o valor da energia 

da segunda menos o valor de energia de ligação do elétron. Esse processo de interação 

de radiação gama com a matéria acaba sendo importante para o cálculo de eficiência de 

detecção e espectrometria gama. 

          O efeito fotoelétrico é para baixas energias e para elementos químicos de elevado 

número atômicos (GILMORE and  HEMINGWAY, 1995). 

 

2.7.2 – Efeito Compton  

 

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

ligação, que recebe parte de sua energia, mas continua dentro do material em outra 

direção e com energia menor. A transferência de energia depende da direção do elétron 

emergente, de um fóton de energia fixa pode resultar elétrons com energia variável. A 

expressão é dada: 

 

ℎ𝜐′ =
ℎ𝜐

1+
ℎ𝜐

𝑚𝑜𝑐2
(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

                                        (2.5) 

 

          onde, hυ’ é a energia do fóton remanescente, hυ é a energia do fóton, mc2 é a 

energia correspondente à massa de repouso do elétron e 𝜃 é o ângulo de espalhamento. 

          Sendo a energia de ligação dos elétrons orbitais desprezível face à energia do 

fóton incidente, a ocorrência do espalhamento Compton aumenta consideravelmente. 

Quando a energia de radiação gama incidente aumenta de valor, ou quando a energia de 

ligação do elétron que sofre a incidência possui um valor menor, no sentido de torna-la 

desprezível em relação à radiação incidente, o efeito Compton se torna mais provável 

(TAUHATA, 2013). 
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2.7.3 – Produção de pares 

 

          Para a ocorrência de produção de pares, a energia tem que exceder duas vezes o 

valor da energia de repouso do elétron (2 x 0,511 MeV = 1,022 MeV), passando perto 

de núcleos com número atômico elevado, interagindo com o forte campo elétrico 

nuclear. Na interação que ocorre com o campo elétrico forte do núcleo de um átomo, o 

fóton é transmutado em um par elétron-pósitron. O pósitron, quando perde velocidade 

ao longo da trajetória, volta a se combinar com um elétron do meio, originando dois 

fótons de 0,511 MeV cada. Na espectrometria gama, o processo de produção de pares 

poderá gerar no espectro de energias tipos de pico, já que existe a probabilidade de 

escape de um ou dos dois fótons de 0,511 MeV (TAUHATA, 2013).   

 

2.8 – Eletrônica de Espectrometria Gama 

 

          A espectrometria gama normalmente é realizada com detectores semicondutores 

de germânio hiperpuros. Os fótons emitidos pela fonte radioativa interagem com o 

cristal semicondutor. Os elétrons e as lacunas que foram produzidos são coletados em 

terminais opostos à junção pn por causa da alta voltagem, da mesma forma que os 

elétrons e íons são coletados em detectores a gás. Esses pulsos que são coletados geram 

uma amplitude que é proporcional à energia depositada pela radiação na interação. 

          Os pulsos que são coletados no detector são amplificados e enviados a um 

multicanal com conversor analógico o qual distribui estes pulsos proporcionalmente às 

energias. Como resultado final, aparecerá um espectro gama do radionuclídeo com um 

ou mais picos em uma distribuição normal correspondentes aos fótons que depositaram 

toda sua energia no interior do cristal. A figura abaixo ilustra o esquema do sistema 

eletrônico. 
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Figura 2.1 – Diagrama simplificado do sistema de espectrometria gama 

 

 

2.9 – Calibração em Energia 

 

          A calibração em energia é extremamente importante para que os radionuclídeos 

presentes na amostra possam ser identificados e posteriormente quantificados por 

espectrometria gama. A energia de calibração é conseguida através da medição do 

espectro de uma fonte de emissão de raios gama de energia precisamente conhecida e 

comparando a posição do pico medido com energia. Geralmente utiliza-se a fonte 152Eu 

para a rotina de calibração ( GILMORE; HEMINGWAY, 1995). 

           Obtendo-se o espectro, os picos são localizados e relacionados aos canais 

referentes a seus centroides com energias previamente conhecidas. Embora os melhores 

sistemas de espectrometria gama possam apresentar não-linearidades em algum canal, é 

importante a utilização de uma quantidade suficiente de picos de calibração para cobrir 

toda a faixa de energia de interesse. 

          Assim que os pontos de calibração em energia forem estabelecidos sobre a faixa 

de interesse, uma curva de calibração relacionando o número do canal com a energia é 

obtida. Deste modo, o comportamento da energia gama em função do canal será 

definido através de uma equação de primeiro grau (MÁRCIO DRUMOND, 2012). 

          A atividade dos radionuclídeos é calculada através das áreas liquidas dos picos da 

curva de eficiência em absorção total. A expressão da atividade da área de um pico de 

energia E é dada por: 
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                                                A = S (ε Px,y t) 
-1                                                           (2.6) 

           

 

Em que: 

 

A = atividade da fonte; 

S = área liquida do pico; 

ε = eficiência de absorção total da energia; 

Px,y = intensidade de emissão X ou gama de energia; 

t = tempo de contagem 

 

          O detector utilizado deve ser sensível às energias dentro da faixa em que se deseja 

determinar 

 

2.10 – Fator de autoabsorçao 

 

         A espectrometria gama é uma técnica que pode apresentar problemas quando 

radionuclídeos que emitem radiação gama de baixa energia são analisados. Sendo 

assim, fótons de baixa energia e pequeno poder de penetração interagem com a própria 

amostra antes de atingirem o detector, acarretando a determinação de uma concentração 

menor que a real. 

          A correção de auto absorção se baseia na determinação da quantidade de radiação 

atenuada pela amostra e, é dificultada pelo coeficiente de atenuação ser fortemente 

dependente da composição da amostra. Através de um modelo proposto por Cutshall et 

al 1983, a correção pode ser feita a partir do conhecimento exato da composição da 

amostra. 

          O fator de autoabsorçao pode ser calculado através da equação abaixo: 

                                  (2.7) 
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          Em que: 

          A = atividade (Bq) 

          Aamostra = área do pico da transição relativa à amostra 

          Aágua =  área do pico da transição relativa à amostra de água 

 

          Devido a constantes erros detectados em resultados de análises de 

intercomparações laboratoriais usando a espectrometria gama como instrumento de 

análise para amostras com densidades variando de 0,4 a 1,8 g/cm3 a EUROMET, através 

de seu programa específico, está incentivando a produção de materiais de referência do 

tipo “spiked sample” em diversas matrizes, como: sílica, zeólitos, leite, resinas, solo e 

caolim (JEROME et al, 1994). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 – Materiais  

 

          Abaixo são descritos os materiais e a metodologia utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.1.1 – Instrumentação e vidraria 

 

a) Estufa, marca Fabbe-Primar. 

b) Moinho de facas, marca Marconi. 

c) Homogeneizador do tipo V de 10 litros, marca Solab. 

d) Evaporador rotativo, marca Fisatom- modelo 801. 

e) Balança analítica, marca Sartorius e modelo BL-3200S 

f) Balança eletrônica, marca Shimadzu e modelo BL-3200S. 

g) Peneira de 250 µm 

h) Pipetas automáticas  

i) Bandejas  

j) Béqueres 

k) Provetas 

l) Cadinhos de porcelana 

m) Bastão de vidro 

         

          Para as determinações dos radionuclídeos 60Co, 65Zn, 134Cs e 137Cs nas amostras 

de grama, por espectrometria gama, foi utilizado o seguinte equipamento cujas 

características estão descritas na tabela 3.1. 

 

                         Tabela 3.1- Principais características do detector D-30 

Detector Especificações 

Tipo Germânio hiperpuro 

Marca CANBERRA 

Modelo GX4020 

Eficiência ≥ 40% 

Resolução ≤ 2 keV em 1,33 MeV 
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          O sistema completo de espectrometria gama composto pelo detector D-30 contém 

dois programas da CANBERRA: 

 

Genie TM Versão 3.3 

- Basic Spectroscopy Software & Documention - S500 

- Gamma Analysis S501 

 

3.1.2 – Reagentes e Soluções  

 

a) Acetona P.A 

b) Ácido clorídrico 0,1 mol/L 

c) Substâncias carreadoras: ZnCl2, CoCl2 . 6 H2O, e CsCl 

d) Água destilada 

 

          A concentração dos carreadores foi cerca de 1 grama do metal por litro na solução 

final adicionada às amostras de grama.  

 

3.1.3 – Descontaminação dos materiais 

 

          Todos os materiais utilizados foram inicialmente lavados com detergente e água 

e, posteriormente, foram rinsados com água destilada e levados para secar em uma 

estufa.  

 

3.2 – Fontes radioativas  

 

          As fontes radioativas foram preparadas pelo Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes – Metrologia de Radionuclídeos. Um coquetel (Fig.3.1) 

contendo 60Co, 65Zn, 134Cs e 137Cs com uma atividade total entre 600 a 700 Bq de cada 

radionuclídeo.  A massa total das fontes foi 4,0525g. A tabela 3.2 mostra os dados da 

fonte fornecidos pelo LNMRI. 
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Tabela 3.2 – Fontes radioativas 

Radionuclídeo 134Cs 137Cs 60Co 65Zn 

Atividade total 

(Bq) 
638 Bq 690 Bq 700 Bq 608 Bq 

Incerteza U 

(k=2) 
0,82% 1,2% 0,88% 2,2% 

Meia-vida* 
(2,0644 ± 

0,0014) a 
(30,05 ± 0,08) a 

(5,2711 ± 0,0008) 

a 
(244,01 ± 0,09) d 

Incerteza % da 

Meia-vida 
0,06 

   
 

0,27 0,01 0,04 

Data de 

referencia 
08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 

*Ref. DA02C-015 Tabela de meia-vida adotada pelo LNMRI 

 

 

Figura 3.1- Coquetel de radionuclídeos 

 

 

3.3 – Processamento do material  

 

3.3.1 – Coleta da amostra de vegetação. 

 

          A matriz escolhida foi a grama. Foram coletadas cerca de 20 kg de grama do tipo 

esmeralda (Zoysia Japônica) resultado de aparas de vegetação em um condomínio 

próximo ao IRD.  A razão pela qual a grama foi escolhida é por ser de fácil coleta, fácil 

moagem e por ser objeto de análise rotineira para monitorar radioatividade ambiental 

(V. LOURENÇO et al, 2013).  
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           Inicialmente a grama foi deixada por cerca de 8 horas exposta ao sol para 

secagem e evitar sua fermentação (Fig.3.2). Posteriormente, foram retirados 

manualmente objetos estranhos à amostra, como galhos e outros tipos de vegetação. Em 

bandejas de plástico as amostras de grama foram levadas à estufa com injeção de ar a 60 

°C por 48 horas para a secagem. O processo de secagem durou aproximadamente três 

meses.  

 

 

Figura 3.2 -  Grama exposta ao sol 

 

3.3.2 – Moagem    

 

          Após o processo de secagem, o material foi triturado em um moinho de facas da 

marca Marconi (à esquerda) até a obtenção de um pó fino e homogêneo (Fig.3.3).  

 

 

Figura 3.3 -  Moinho de facas Marconi 

 



31 
 

3.3.3 – Peneiramento 

 

          Do material processado na moagem, reservou-se a massa de 8 kg da grama que 

passou por uma peneira de 250µm. O resultado final desse peneiramento foi de           

aproximadamente 3 kg de grama com granulometria menor que 250µm. O 

peneiramento foi realizado manualmente como ilustra a figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Peneiramento 

 

3.3.4 – Determinação de perda de massa a 60 oC.    

 

         As determinações foram efetuadas em quintuplicatas. Em cinco cadinhos bem 

limpos e secos adicionou-se cerca de 2 g de amostras pesadas com precisão de décimo 

de mg. Então, os cadinhos foram transportados e aquecidos na estufa por 48 horas a 

temperatura de 60°C. Depois de resfriados por 1 hora no dessecador, os cadinhos com 

as amostras foram pesadas. 

          Os cálculos para a determinação da porcentagem de massa perdida foram 

realizados através da equação abaixo: 

 

 

                            % de umidade = 
massa perdida

massa amostra
 x 100                                          (3.1) 
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3.3.5 – Absorção de umidade pela amostra  

 

          Foi feito um estudo para se observar a absorção de umidade pela amostra seca em 

função do tempo de exposição à atmosfera nas mesmas amostras onde se determinou a 

perda de massa a 60 °C. Essas determinações são importantes porque através delas 

pode-se determinar o ganho de massa de amostras expostas à atmosfera que pode 

influenciar no cálculo das concentrações dos analitos. 

 

3.4 – Metodologia de Preparação 

 

          Existem algumas técnicas de produção de amostras de vegetação contendo 

radionuclídeos. E estas podem ser:  

a) Amostras de vegetação que cresceram em solos contaminados acidentalmente. 

Ex: Chernobyl e Goiânia. 

b) Amostras de vegetação que cresceram em solos contaminados propositalmente. 

Ex: Laboratório da IAEA em Seibersdorf. 

c) Contaminação direta da amostra com uma solução radioativa ( Spiked Sample).          

           

          A preparação da amostra para este trabalho foi feita através da incorporação de 

solução rastreável de radionuclídeos na matriz, ou seja, através do método de 

contaminação direta. Uma solução padronizada com os radionuclídeos 60Co, 65Zn, 134Cs 

e 137Cs com uma atividade entre 600 a 700 Bq para cada radionuclídeo foi preparada 

juntamente com seus respectivos carreadores. A utilização dos carreadores é importante, 

pois evita que parte da solução radioativa se perca principalmente em trocas iônicas 

com as paredes do recipiente em que a amostra está sendo preparada, fazendo com que 

haja perda de atividade. 

          As atividades dos radionuclídeos adicionadas na vegetação fornecem uma 

concentração de atividade cerca de uma ordem de grandeza maior do que aquelas 

normalmente utilizadas em testes de intercomparação, no entanto, essa atividade maior 

facilita o procedimento analítico das medidas para consolidar o método de preparação. 

        

 

 

 

 



33 
 

3.4.1 – Procedimentos testados 

 

         Uma vez escolhido o método de preparação spiked sample, dois procedimentos 

foram testados para a produção da amostra. O primeiro consiste na contaminação da 

vegetação com uma solução radioativa e agitação manual e o segundo com a 

contaminação da vegetação com uma solução radioativa e uso do evaporador rotatório. 

 

3.4.1.1 – Contaminação com agitação manual 

 

          Esse procedimento foi desenvolvido da seguinte maneira: 

          Separou-se cinco béqueres e, em cada um deles pesou-se certa quantidade de 

grama. Em seguida, adicionou-se acetona a cada bécher o suficiente para formar uma 

pasta e com auxílio de pipetas devidamente calibradas foram adicionados os carreadores 

e a solução radioativa de   60Co, 65Zn, 134Cs e 137Cs. (V. LOURENÇO et al, 2013).  

          Então, as amostras contaminadas foram homogeneizadas manualmente com um 

bastão de vidro (Fig.3.5). Depois, as amostras foram transferidas para uma bandeja e 

levadas para a estufa por 24 horas à temperatura de 60 oC. A massa da amostra residual 

no bécher foi praticamente zero, após a transferência. 

 

 

 

Figura 3.5 -  Agitação manual 
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3.4.1.2 – Contaminação com o uso do evaporador rotatório  

 

O procedimento de pesagem, adição dos carreadores e da solução de 

radionuclídeos foi o mesmo da agitação manual, com diferença que as amostras foram 

contaminadas no balão de destilação, ao invés do béquer.  

          O balão que contém o material a ser destilado fica parcialmente imerso em um 

banho quente de água em constante rotação para otimizar o processo. Com pressão 

reduzida o procedimento é vantajoso, pois permite que a destilação seja realizada a 

temperaturas mais baixas evitando que determinados compostos de amostras se 

degradem devido ao aumento da temperatura (Fig. 3.6). 

           

 

Figura 3.6 – Evaporador Rotatório 

 

3.5 – Homogeneização       

 

       Após o processo de secagem, as amostras preparadas em cada procedimento foram 

homogeneizadas por 24 horas em um homogeneizador em V Solab SL 147/ 16 (Fig. 

3.7) de 10 litros. 
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Figura 3.7 – Homogeneizador em V Solab 

 

3.6 – Envase    

 

          Após o término da homogeneização, o material foi envasado (Fig. 3.8 a,b) em 

potes plásticos devidamente limpos. Foram obtidos 5 potes de cada procedimento com 

80 gramas cada, num total de 10 e mais 2 frascos (1 de cada preparação) com 

quantidades menores, que foram desprezados. O motivo da escolha de 80 g em cada 

frasco foi o de ajustar a geometria de pote cheio para o frasco escolhido na análise por 

espectrometria gama. 

          Os frascos da preparação do procedimento de evaporação foram numerados de 1 a 

5 e os frascos da preparação por agitação foram numerados de 6 a 10.   

 

  

Figura A                                                             Figura B 

Figura 3.8 – Envasamento das amostra 
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3.7 – Análise por Espectrometria Gama 

 

          Depois que as amostras foram envasadas, estas foram analisadas por 

espectrometria gama para confirmar a homogeneidade e a atividade prevista. A figura 

3.9- A, ilustra o detector utilizado para a análise e, na figura B, ilustra a amostra dentro 

do detector. Essa análise foi realizada uma a uma, com as amostras envoltas em um saco 

plástico para evitar qualquer tipo de contaminação do detector.   

 

   

Figura A                                                      Figura B 

Figura 3.9 – Detector utilizado 

 

          Para a determinação do fator de correção de auto absorção foi construída a curva 

de energia versus fator de correção mostrado na figura 3.10. 

          A curva de calibração foi efetuada em solução aquosa, por isso foi necessário 

fazer a determinação do fator de correção para a amostra (grama). 
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Figura 3.10 – Curva de autoabsorção para correção das atividades. 

 

          Através dessa curva foram retirados os valores de correção para as atividades dos 

radionuclídeos para as energias gama utilizadas na análise por espectrometria gama. A 

tabela 3.3 mostra os fatores de correção para os radionuclídeos analisados. 

 

Tabela 3.3 – Fatores de correção para atividades dos radionuclídeos 
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Radionuclídeo Energia keV Fator de correção 

134Cs 605 0,833 

137Cs 661 0,835 

65Zn 1115 0,906 

60Co 1173 0,912 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Determinação de perda de massa a 60 oC.  

   

          Para a determinação da perda de massa, foram pesados cinco cadinhos com 

aproximadamente 2g da amostra que foram levados a estufa a 60 ºC por 24h. Após esse 

tempo, os cadinhos foram novamente pesados, os resultados são mostrados na tabela 

4.1.  

 

Tabela 4.1 – Perda de massa 

Cadinhos Teor de umidade (%) 

1 5,6 

2 5,8 

3 5,8 

4 5,7 

5 5,6 

Média 5,7 

DP 0,1 

 

Perda de massa da grama a 60 oC: 5,7 ± 0,1 

 

4.2 – Determinação de absorção de umidade 

 

Cinco cadinhos que foram levados a estufa para a determinação da perda de 

massa a 60 oC foram deixados expostos à umidade e após determinados tempos de 

exposição foram pesados, encontrando-se os resultados mostrados na tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabela 4.2 – Absorção de umidade pelas amostras de grama 

Horas de exposição 
% de umidade absorvida 

 

6 5,4 

12 6,2 

14 7,0 

20 7,5 

24 8,2 

26 8,4 

48 8,6 

50 8,6 

64 8,9 

71 9,0 

72 9,3 

76 9,0 

144 9,0 

 

 

          Pela tabela 4.2, pode-se observar que a porcentagem de umidade absorvida torna-

se praticamente constante a partir de 26 horas de exposição a atmosfera. 

          Este parâmetro é importante no caso da amostra ficar exposta ao ar e depois ter a 

necessidade de perder massa a 60 oC. 

 

 

4.3 – Análise granulométrica 

 

A grama moída passou por um teste granulométrico realizado no CETEM, 

apresentando os resultados mostrados na tabela 4.3. 

Neste teste, a amostra passou por peneiras com diversas granulometrias 

observando-se a fração retida e a fração passante. 
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Tabela 4.3 – Ensaio de peneiramento realizado no CETEM. 

Fração de Tamanho (mm) 
Fração 

(g) 

Fração 

(%) 

Acumulado 

(%) 

Passante 

(%) 

+ 0,425 1,14 1,44 % 1,44 98,56 

-0,425 + 0,300 8,08 10,17 % 11,61 88,39 

-0,300 + 0,250 9,72 12,24 % 23,85 76,15 

-0,250 + 0,212 8,50 10,70 % 34,55 65,45 

-0,212 + 0,149 14,54 18,30 % 52,85 47,15 

-0,149 + 0,106 12,13 15,27 % 68,12 31,88 

-0,106 + 0,074 5,07 6,38 % 74,50 25,50 

-0,074 + 0,053 4,44 5,59 % 80,09 19,91 

-0,053 + 0,045 2,42 3,05 % 83,14 16,56 

-0,045 + 0,38 1,29 1,62 % 84,76 15,24 

-0,038 12,11 15,24 % 100,00  

 

 

4.4 – Diluição das Fontes Radioativas de 60Co, 65Zn, 134Cs e 137Cs  

 

Foram transferidos para um balão volumétrico de 50 ml 4,0371 g da fonte 

radioativa contendo os radionuclídeos segundo a tabela 3.2. O volume da solução foi 

completado até o traço de referência com HCl 0,1 mol/L e a solução foi homogeneizada 

manualmente. Nessas condições, cada ml de solução apresenta as concentrações de 

atividade em Bq/mL mostradas na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Concentração de atividade da solução diluída da fonte original. 

Radionuclídeo Atividade Bq/mL 

60Co 13,9 

65Zn 12,1 

134Cs 12,7 

137Cs 13,7 

 

 

4.5 – Preparação e adição dos carreadores 

 

          A solução de partida dos carreadores foi de 1 g de metal por litro. 

          Para cada 350 ml de solução adicionada à 100 g de vegetação adicionou-se 0,25 

ml de solução de CoCl2.6H2O; 0,5 ml de solução de CsCl e 0,4 ml de solução de ZnCl2 . 

Estas concentrações dos carreadores são suficientes para evitar perda dos radionuclídeos 

nos processos de preparação (V. LOURENÇO et al, 2013). 
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4.6 – Incertezas no processo de preparação 

 

          No processo de preparação foram consideradas as fontes de incerteza mostradas 

na tabela 4.5 para o 60Co. Neste caso, as fontes de incerteza são as mesmas para todos os 

radionuclídeos, com exceção da incerteza da fonte, que é específica para cada 

radionuclídeo. 

 

Tabela 4.5 – Fonte de incerteza para o 60Co 

 

  

4.7 – Incertezas no processo de medição 

 

          A concentração de atividade é obtida dividindo-se o resultado da análise da 

espectrometria gama pela massa de amostra analisada, conforme mostra a equação 

abaixo. 

 

Concentração de atividade = 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
   (4.1) 

 

A equação 4.1 é a fórmula resumida da equação 4.2. 

 

C = 
𝑉.  𝐴

𝑀
                                             (4.2) 

          

 A incerteza do coeficiente de correção de autoabsorção foi considerada como zero uma 

vez que o coeficiente de correlação do ajuste linear da curva energia x coeficiente de 

correlação foi 1,00000. Assim, a combinação das incertezas é calculada pela seguinte 

fórmula: 

 

                                 Uc % = ((Uv/V)2 +(UM /M)2)1/2                                                    (4.3) 

 

60
Co

Fonte de Incerteza valor % tipo Dist .de Prob. Divisor Incert. Pad

 massa de vegetação (usado 5 vezes) 0.10 B Retangular 0.06

 massa da fonte usada na preparação 0.10 B Retangular 0.06

 volume do Balão volumétrico  0.50 B Retangular 0.29

Certificado das fontes 1.1 B Retangular 1.10

 volume usado para contaminação (usado 5 vezes) 0.40 B Retangular 0.23

Incerteza padrão combinada relativa Uc (%) 1.26

Incerteza padrão expandida relativa  Uc (%) (k=2) para um nível de confiança de 95 %. 2.51
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4.8 – Preparação das amostras pelo procedimento de agitação manual 

 

Foram separados cinco bécheres de 1000 mL e em cada um deles adicionou-se a 

quantidade de 100 g de grama. Em seguida, adicionou-se 350 mL de acetona a cada 

béquer e com as pipetas devidamente calibradas, foram adicionados a cada bécher os 

carreadores, segundo os volumes mencionados no item 4.4. E, finalmente adicionou-se 

a cada bécher 4,5 ml da solução radioativa de 60Co, 65Zn, 134Cs e 137Cs. O conteúdo de 

cada bécher foi homogeneizado com um bastão de vidro por 5 minutos.  

O material preparado em cada béquer foi cuidadosamente derramado em uma 

bandeja plástica tendo-se o cuidado de não perder material. A bandeja então, foi levada 

à uma estufa a 60 oC por 24 horas. Após esse período a estufa foi desligada e logo que 

se constatou o resfriamento do material, este foi pesado encontrando-se a massa de 

459,5 g. Pode-se observar portanto, que houve uma perda de massa de 8,1 %, maior do 

que a perda de massa no mesmo período, que foi calculada sem adição de acetona, 5,7 

%, no item 4.1. A causa provável dessa diferença é a interação da acetona com algum 

componente da grama facilitando a evaporação.  

Nestas condições, as atividades adicionadas de cada radionuclídeo podem ser 

vistas na tabela 4.6. 

          Por simplificação o procedimento de agitação manual foi denominado 

simplesmente de procedimento de agitação.    

  

Tabela 4.6 – Atividades totais e concentração de atividades no material preparado 

Radionuclídeo Atividade total em Bq adicionada 
Concentração de Atividade 

em Bq/Kg 

60Co 313,9 683,1 
 

65Zn 272,6 593,4 
 

134Cs 286,2 623 
 

137Cs 309,6 673,8 
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4.9 – Preparação das amostras pelo procedimento de evaporação 

 

          O mesmo procedimento de contaminação empregado no processo de agitação 

manual foi utilizado no procedimento de evaporação. A diferença básica foi que a 

contaminação individual (cada 100 g de grama) procedeu-se no balão de destilação e 

não no béquer. 

O banho de aquecimento foi regulado para 60 oC, a rotação foi fixada em 70 rpm 

e a pressão fornecida pela bomba de vácuo foi de 30 cm de Hg. A destilação ocorreu 

bem rápido e com 1 minuto e 30 segundos aproximadamente pode-se observar a 

primeira gota do destilado. No entanto, com o passar do tempo a bomba de vácuo 

acoplada ao equipamento superaqueceu e teve que ser desligada, o que tornou a 

destilação mais lenta. Por isso o aparelho foi desligado com 20 minutos de uso, mesmo 

restando pouco de líquido no balão imerso ao banho.  

Esse mesmo procedimento foi repetido 5 vezes com um total de 500 g de grama 

tratadas. O material preparado em cada preparação no balão de destilação foi 

cuidadosamente derramado em uma bandeja plástica tendo-se o cuidado de não se 

perder material. Após a destilação toda grama contaminada foi transferida para uma 

bandeja e levado para a estufa por 24 horas a 60 oC. Após esse período, a estufa foi 

desligada e logo que se constatou o resfriamento do material este foi pesado 

encontrando-se a massa de 459,5 g, a mesma massa obtida no procedimento de agitação.  

          Devido ao desligamento antecipado da bomba de vácuo, interrompendo assim a 

destilação com pressão reduzida, pode-se dizer que a diferença básica de preparação 

entre os dois procedimentos (evaporação e agitação) foi o meio de agitação do 

recipiente contendo as amostras. 

As atividades adicionadas à grama neste processo são as mesmas do processo de 

agitação, já mostradas na tabela 4.6. 

Por simplificação, o procedimento de preparação com o evaporador rotatório foi 

denominado simplesmente de procedimento de evaporação.     

 

4.10 – Resultado da análise por espectrometria gama 

 

          Cada amostra foi analisada em quadruplicata e cada análise específica é 

distinguida por uma letra em ordem crescente. 
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4.10.1 – Resultado da análise por espectrometria gama do padrão ERA 

vegetação. 

 

          Para validar o método de análise por espectrometria gama foi feita a análise do 

material de referência ERA catálogo 89, padrão de vegetação lote 09251201D, data de 

referência 05/10/2012, nas mesmas condições de análise das amostras, isto é, massa da 

amostra 80 g e o tempo de contagem 50000 s. A tabela 4.7 mostra os resultados de 

análise do padrão ERA. 

 

Tabela 4.7 – Resultados da espectrometria gama para o padrão ERA. 

Radionuclídeo 

Valor Medido Bq/kg Valor de Referência Bq/kg 

Desvio 

percentual Média 

Bq/kg 
DPR 

Faixa de 

Medição 

Bq/kg 

Média 

Bq/kg 
DPR 

Faixa de 

Referência 

Bq/kg 

60Co 53,5 4,5 51,1 – 55,9 52,2 1,2 51,6 – 52,8 0,2 

65Zn ----- ----- ---- 49,8 1,8 48,9 – 50,7 ----- 

134Cs 53,6 5,3 50,8 – 56,4 52,6 3,6 50,7 – 54,5 0,2 

137Cs 48,9 4,7 46,6 – 51,2 48,3 2,0 47,3 – 49,3 0,1 

 

          Devido a meia vida relativamente curta e ao tempo transcorrido da data de 

referência não se conseguiu medir a atividade do radionuclídeo 65Zn. De acordo com os 

resultados apresentados na tabela 4.7, o desvio percentual máximo dos três 

radionuclídeos analisados 60Co, 134Cs e 137Cs foi de 0,2 %, que valida o método de 

análise. 

 

4.11 – Resultado da análise por espectrometria gama no processo de agitação 

 

          A tabela 4.8 mostra o resultado da espectrometria gama para as amostras 

preparadas pelo processo de agitação.  
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Tabela 4.8 – Resultados da espectrometria gama para as amostras preparadas pelo 

processo de agitação.  

Amostra 60Co 

 

65Zn 

 

134Cs 

 

137Cs 

 

 

Bq/kg DP Bq/kg DP Bq/kg DP Bq/kg DP 

6a 692,3 16,4 621,7 22,3 621,8 14,5 650,8 15,4 

6b 695,3 16,5 615,5 22,0 612,2 14,3 644,4 15,3 

6c 703,2 16,7 637,3 22,8 625,4 14,8 665,8 15,8 

6d 709,3 16,8 603,2 21,6 619,7 14,7 659,4 15,6 

7a 693,4 16,2 629,9 22,4 625,4 14,6 656,0 15,3 

7b 702,1 16,6 610,0 21,8 621,6 14,5 659,1 15,6 

7c 706,1 16,7 643,8 23,0 622,5 14,8 663,5 15,7 

7d 677,2 16,0 603,2 21,5 587,6 13,9 626,3 14,8 

8a 704,1 16,7 643,7 23,0 622,9 14,5 652,4 15,5 

8b 704,5 16,7 645,6 23,1 625,5 14,6 665,3 15,8 

8c 711,2 16,9 628,2 22,2 626,5 14,8 679,6 16,1 

8d 706,0 16,7 615,0 21,7 624,3 14,8 655,8 15,5 

9a 694,5 16,5 621,7 22,0 612,5 14,3 648,7 15,4 

9b 694,9 16,5 645,0 22,8 610,9 14,3 660,3 15,6 

9c 689,7 16,3 611,3 21,9 611,0 14,5 642,6 15,2 

9d 696,4 16,5 617,3 22,2 600,3 14,2 641,9 15,4 

10a 696,1 16,5 629,2 22,8 629,5 14,7 643,0 15,2 

10b 706,1 16,7 650,6 23,6 617,8 14,4 653,6 15,5 

10c 687,2 16,3 599,0 21,5 596,0 14,1 645,6 15,3 

10d 707,5 16,7 619,8 22,3 621,3 14,7 659,6 15,6 

 

 

4.11.1 – Teste de Rejeição de dados para o resultado da espectrometria gama do 

procedimento de agitação 

 

          Conforme descrito no item 2.5.1, foi realizado o teste de Grubs para rejeição de 

dados. 

          A tabela 4.9 mostra o resultado do teste de Grubs de rejeição de dados para o 

procedimento de agitação. 
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Tabela 4.9 – Valores calculados de Z para o teste de Grubs no procedimento de agitação 

60Co 65Zn  134Cs  137Cs  

Dados valor z valor z valor z valor z 

6a 692,3 0,763 621,7 0,181 621,8 0,456 650,8 0,251 

6b 695,3 0,414 615,5 0,574 612,2 0,408 644,4 0,807 

6c 703,2 0,506 637,3 0,809 625,4 0,779 665,8 1,054 

6d 709,3 1,215 603,2 1,355 619,7 0,267 659,4 0 

7a 693,4 0,635 629,9 0,339 625,4 0,779 656 0,201 

7b 702,1 0,378 610 0,923 621,6 0,438 659,1 0,471 

7c 706,1 0,843 643,8 1,221 622,5 0,519 663,5 1 

7d 677,2 2,520 603,2 1,355 587,6 2,621 626,3 2,381 

8a 704,1 0,61 643,7 1,215 622,9 0,555 652,4 0 

8b 704,5 0,657 645,6 1,336 625,5 0,788 665,3 1,010 

8c 711,2 1,436 628,2 0,232 626,5 0,878 679,6 2,254 

8d 706 0,831 615 0,606 624,3 0,68 655,8 0,184 

9a 694,5 0,507 621,7 0,181 612,5 0,381 648,7 0,434 

9b 694,9 0,46 645 1,298 610,9 0,525 660,3 1 

9c 689,7 1,065 611,3 0,841 611 0,516 642,6 0,964 

9d 696,4 0,286 617,3 0,46 600,3 1,478 641,9 1,025 

10a 696,1 0,321 629,2 0,295 629,5 1,148 643 0,929 

10b 706,1 0,843 650,6 1,653 617,8 0,096 653,6 0 

10c 687,2 1,356 599 1,621 596 1,865 645,6 1 

10d 707,5 1,006 619,8 0,301 621,3 0,411 659,6 0,514 

 

          Comparando-se o valor crítico de Z que foi de 2.708 (ver tabela A1 anexo 1), com 

os valores de Z (valor determinado) obtidos nos dois testes, como pode ser visto na 

tabela 4.9, concluiu-se que nenhum valor de Z foi maior que o valor crítico, logo, 

nenhum dado deve ser rejeitado (http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-

medicao/19-teste-de-valor-extremo-grubbs). 

 

 

 

 

http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/19-teste-de-valor-extremo-grubbs
http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/19-teste-de-valor-extremo-grubbs
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4.11.2 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov para o resultado da 

espectrometria gama do procedimento de agitação. 

 

          O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov descrito no item 2.5.2 

apresentou os resultados descritos na tabela 4.10 

          A tabela 4.10 mostra os resultados para o teste de Normalidade de Kolmogorov-

Smirnov para uma amostra no procedimento de agitação. 

 

Tabela 4.10 – Teste de Normalidade para os resultados do procedimento de agitação 

Teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra 

 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

N 20 20 20 20 

Parametros de 

Normalidade a,b 

 

Média 698,8 624,5 616,7 653,6 

Desvio 

padrão 
8,5 15,7 11,1 11,4 

Diferenças mais 

extremas 

Absoluta 0,147 0,138 0,209 0,103 

Positiva 0,112 0,122 0,140 0,096 

Negativa -0,147 -0,138 -0,209 -0,103 

Valor de Z Kolmogorov-Smirnov  0,658 0,616 0,936 0,459 

Valor Assintótico de p (bi caudal) 0,780 0,842 0,345 0,984 

Valor Exato de p (bi caudal) 0,726 0,793 0,301 0,970 

Probabilidade Pontual 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. Teste de distribuição é Normal. 

b. Calculado a partir dos dados. 

 

          Como os dados obtidos do valor assintotico teste da normalidade são maiores que 

0,05, pode-se concluir que a distribuição é normal para o procedimento de agitação, 

como pode ser observado na tabela 4.10. 

        

4.11.3 – Média aritmética ponderada dos resultados da espectrometria gama para 

o procedimento de agitação 

 

           Para cada resultado da medida de atividade gama houve uma incerteza de 

contagem que contribuiu para o cálculo da incerteza total. Neste caso, foi calculada a 

média ponderada sendo o peso de cada medida a incerteza da contagem individual. 

Também calculou-se o desvio padrão ponderado. Como houve pouca variação da 

incerteza de cada medida a média aritmética simples é praticamente a mesma da média 

aritmética ponderada (ALMEIDA E TAUHATA, 2015). 
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          A tabela 4.11 mostra o cálculo da média aritmética ponderada para a 

concentração de atividade do 60Co. 

 

 

Tabela 4.11: Média aritmética ponderada da concentração de atividade do  60Co 

 

Amostra Xi σi σi
2 1/σi

2 Xi*(1/σ2) (xi-xm)2 (1/σi
2) . (xi-xm)2 

6a 692,3 16,4 270,0339 0,0037 2,5637 40 0,1489 

6b 695,3 16,5 271,5648 0,0036 2,5604 11 0,0405 

6c 703,2 16,7 277,7854 0,0035 2,5316 21 0,0761 

6d 709,3 16,8 282,6154 0,0035 2,5098 114 0,4041 

7a 693,4 16,2 260,9876 0,0038 2,6566 28 0,1073 

7b 702,1 16,6 276,8595 0,0036 2,5358 12 0,0424 

7c 706,1 16,7 280,0650 0,0035 2,5212 56 0,1997 

7d 677,2 16,0 257,5984 0,0038 2,6289 459 1,7836 

8a 704,1 16,7 279,3041 0,0035 2,5208 30 0,1058 

8b 704,5 16,7 279,6198 0,0035 2,5194 34 0,1217 

8c 711,2 16,9 284,1281 0,0035 2,5031 158 0,5572 

8d 706,0 16,7 279,9385 0,0035 2,5218 54 0,1914 

9a 694,5 16,5 270,8838 0,0036 2,5638 17 0,0630 

9b 694,9 16,5 271,1958 0,0036 2,5623 14 0,0513 

9c 689,7 16,3 267,1059 0,0037 2,5819 81 0,3027 

9d 696,4 16,5 272,3984 0,0036 2,5565 5 0,0186 

10a 696,1 16,5 271,0396 0,0036 2,5683 6 0,0234 

10b 706,1 16,7 278,8865 0,0035 2,5319 56 0,2007 

10c 687,2 16,3 264,1455 0,0037 2,6016 131 0,4948 

10d 707,5 16,7 279,9900 0,0035 2,5269 79 0,2814 

        N 20 

  

0,0730 5,1067E+01 

 

5,2155 

        

 

Méd 

Arit DP DP Méd Pond DP pond DP pond 

 

 

Bq/g Bq/g % Bq/g Bq/g % 

 

 

698,858 8,6 1,23 698,645 1,938 0,28 

  

          Na tabela 4.11, o Xi é o resultado de cada análise e o σi
 é o desvio padrão 

individual de cada análise e xm é a média aritmética de todas as medidas. 

          A média ponderada é obtida pela divisão do somatório de Xi*(1/σ2) pelo 

somatório de 1/σ2 e o desvio padrão ponderado é obtido pela raiz quadrada da divisão do 

produto do somatório de (1/σi
2) . (xi-xm)2 por 1/σi

2  vezes  (n-1). Para os outros 

radionuclídeos usou-se o mesmo procedimento para o cálculo da média e do desvio 

padrão. 

          O mesmo procedimento usado para o cálculo da média e desvio padrão do 60Co 

foi utilizado para os outros radionuclídeos, conforme mostra a tabela 4.12. 
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Tabela 4.12: cálculo da média aritmética e desvio padrão 

Radionucídeo 
Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 

Desvio 

Padrão 

% 

Média 

Aritmética 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Ponderado 

Desvio 

Padrão 

Pond % 
60Co 698,858 8,6 1,23 698,645 1,938 0,28 
65Zn 624,550 15,7 2,52 623,803 17,524 2,81 
134Cs 616,723 11,1 1,80 616,384 19,041 3,09 
137Cs 653,685 11,4 1,76 653,315 10,713 1,64 

 

 

4.11.4 – Teste de Tendência 

 

Para o teste de tendência obteve-se inicialmente a média da concentração de 

atividade em cada frasco para cada radionuclídeo, mostrado na tabela 4.13. Em seguida, 

obtiveram-se gráficos de cada radionuclídeo, plotando-se a média da atividade de 

concentração em função do número do frasco, conforme pode ser visto nas figuras 4.2, 

4.3, 4.4 e 4.5. Na obtenção de valores críticos de verificação de tendência, foi utilizada a 

análise de regressão com a função PROJ.LIN do Excel.   

 

Tabela 4.13:  Concentração de atividade para cada radionuclídeo em função do número 

do frasco. 

           

 Frasco 6  DP Frasco 7  DP Frasco   8  DP Frasco 9  DP Frasco 10  DP 

Radio. Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

60Co 699,9 3,9 694,3 6,4 706,4 1,6 693,8 1,5 699,1 4,8 

65Zn 619,0 47,3 620,9 43,4 632,5 43,3 623,4 41,3 623,4 45,0 

134Cs 619,6 46,4 613,6 47,5 624,8 47,1 608,6 49,3 615,7 48,6 

137Cs 654,9 26,4 650,6 26,7 662,9 25,8 648,3 26,7 650,3 28,4 

           

 

          O valor da concentração de atividade de cada radionuclídeo foi colocado em 

função do número do frasco obtendo-se os gráficos mostrados nas figuras abaixo. 
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Figura 4.2 – Gráfico de tendência para 60Co 

 

 

 

Figura 4.3 – Gráfico de tendência para 65Zn 
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Figura 4.4 – Gráfico de tendência para 134Cs 

 

 

 

Figura 4.5 – Gráfico de tendência para 137Cs 

 

          Os principais parâmetros de regressão para os ajustes lineares obtidos da 

concentração de atividade em função do número do frasco para os 4 radionuclídeos são 

mostrados na tabela 4.14. 
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Tabela 4.14: Parâmetros de regressão dos ajustes lineares. 

 Valores 

Parâmetros 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

Coeficiente angular -0,22122 0,29096 1,27368 -1,147178 

Incerteza do coef. 

angular 
1,85520 1,61492 2,10640 2,029227 

Coeficiente linear 700,48723 
628,0000 

 626,66500 662,60000 

Incerteza do coef. 

linear 
15,07171 13,10000 

 

17,11250 16,49000 

Coeficiente de 

Correlação 
0,00472 0,01070 0,10864 0,09627 

Graus de liberdade 

da Regressão 
3 3 3 3 

Módulo do valor 

calculado de t 
0,11925 0,18017 0,60467 0,56532 

Valor crítico de t 
3,18245 3,18244 3,18244 3,18244 

          

          O valor calculado de t é obtido pelo módulo da divisão entre o coeficiente angular 

e sua incerteza. O valor crítico de t é determinado levando-se em consideração os graus 

de liberdade do sistema, e a estatística utilizada (0,05). Para essas condições numa 

tabela t (ver tabela A2 no anexo 1) encontra-se o valor de t crítico = 3,182446. O teste 

de análise de regressão para os coeficientes aplicados aos dados da tabela 4.13, com 

nível de significância de 95 %, mostrou que não há tendência de aumento ou diminuição 

da concentração dos radionuclídeos em função da ordem de envasamento do material, 

pois o valor do teste t é menor que o valor crítico (tabela A2 no anexo 1), conforme 

pode ser visto na tabela 4.14. 

4.11.5 – Teste de homogeneidade  

 As concentrações de atividade dos radionuclídeos em cada frasco utilizado no 

teste são apresentadas na tabela 4.15. 
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Tabela 4.15: Concentração de atividade dos radionuclídeos em cada frasco 

 

Radionuclídeo/Bq/kg 

Amostra 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

6a 692,3 621,7 621,8 650,8 

6b 695,3 615,5 612,2 644,4 

6c 703,2 637,3 625,4 665,8 

6d 709,3 630,4 619,7 659,4 

7a 693,4 629,9 625,4 656,0 

7b 702,1 610,0 621,6 659,1 

7c 706,1 643,8 622,5 663,5 

7d 677,2 603,2 587,6 626,3 

8a 704,1 643,7 622,9 652,4 

8b 704,5 645,6 625,5 665,3 

8c 711,2 628,2 626,5 679,6 

8d 706,0 615,0 624,3 655,8 

9a 694,5 621,7 612,5 648,7 

9b 694,9 645,0 610,9 660,3 

9c 689,7 611,3 611,0 642,6 

9d 696,4 617,3 600,3 641,9 

10a 696,1 629,2 629,5 643,0 

10b 706,1 650,6 617,8 653,6 

10c 687,2 599,0 596,0 645,6 

10d 707,5 619,8 621,3 659,6 

 

          Para o conteúdo de cada frasco analisado em quadruplicata mostrados na tabela 

4.15, aplicou-se a análise de variância obtendo-se os resultados mostrados nas tabelas 

4.16, 4.17, 4.18 e 4.19. 

Tabela 4.16 – Concentração de Atividade de 60Co em cada frasco 

  
60Co   

Frasco 6 Frasco 7 Frasco 8 Frasco9 Frasco 10 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

692,3 693,4 704,1 694,5 696,1 

695,3 702,1 704,5 694,9 706,1 

703,2 706,1 711,2 689,7 687,2 

709,3 677,2 706 696,4 707,5 

 

Tabela 4.17 – Concentração de Atividade de 65Zn em cada frasco 

 
 

 
                       65Zn 

  
   Bq/kg  Bq/kg            Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

  621,7  629,9            643,7 621,7 629,2 

  615,5  610            645,6 645,0 650,6 

  637,3  643,8            628,2 611,3 599 

  630,4  603,2            615,0 617,3 619,8 
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Tabela 4.18 – Concentração de Atividade de 134Cs em cada frasco 

  134Cs   

Frasco 6 Frasco 7 Frasco 8  Frasco 9         Frasco 10 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

621,8 625,4 622,9 612,5 629,5 

612,2 621,6 625,5 610,9 617,8 

625,4 622,5 626,5 611,0 596 

619,7 587,6 624,3 600,3 621,3 

 

Tabela 4.19 – Concentração de Atividade de 137Cs em cada frasco 

  137Cs   

Frasco 6 Frasco 7 Frasco 8 Frasco 9 Frasco 10 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

650,8 656,0 652,4 648,7 643 

644,4 659,1 665,3 660,3 653,6 

665,8 663,5 679,6 642,6 645,6 

659,4 626,3 655,8 641,9 659,6 

 

 

          Os resultados da análise de variância são mostrados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 4.20 – Resultado da Análise de variância para o 60Co 

Anova: fator único 60Co 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  692,3 3 2107,8 702,6 49,27 

  693,4 3 2085,4 695,1 245,20 

  704,1 3 2121,7 707,2 12,36 

  694,5 3 2081,0 693,7 12,36 

  696,1 3 2100,8 700,3 128,54 

  

       

       ANOVA 

      Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 368,1173 4 92,02933 1,027702 0,439115 3,47805 

Dentro dos 

grupos 895,4867 10 89,54867 

   

       Total 1263,604 14 
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Tabela 4.21 – Resultado da Análise de variância para o 65Zn 

Anova: fator único 
     

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  621,7 3 1874,5 624,8 126,17 

  629,9 3 1857,0 619,0 472,84 

  643,7 3 1888,8 629,6 235,56 

  624,7 3 1873,6 624,5 323,16 

  629,2 3 1869,4 623,1 673,97 

  

       

       ANOVA 

      
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 173,544 4 43,386 0,11843 0,9728 3,47805 

Dentro dos grupos 3663,42 10 366,342 

   

       Total 3836,964 14         

 

 

Tabela 4.22 – Resultado da Análise de variância para o 134Cs 

 

Anova: fator único 134 Cs 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  621,8 3 1857,3 619,1 43,83 

  625,4 3 1831,7 610,6 395,80 

  622,9 3 1876,3 625,4 121,33 

  612,5 3 1822,2 607,4 37,81 

  629,5 3 1835,1 611,7 187,93 

  

       

       ANOVA 

      Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 641,5227 4 160,3807 1,202999 0,368091 3,47805 

Dentro dos 

grupos 1333,173 10 133,3173 

   

       Total 1974,696 14 
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Tabela 4.23 – Resultado da Análise de variância para o 137Cs 

Anova: fator único 137 Cs 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  650,8 3 1969,6 656,5 120,65 

  656 3 1948,9 649,6 413,17 

  652,4 3 2000,7 666,9 143,53 

  648,7 3 1944,8 648,3 108,72 

  643 3 1958,8 652,9 49,33 

  

       

       ANOVA 

      Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 666,7907 4 166,6977 0,997696 0,452605 3,47805 

Dentro dos 

grupos 1670,827 10 167,0827 

   

       Total 2337,617 14 

    

        

Cálculos da Análise da Variância apresentados nas tabelas acima, mostraram 

com 99,5 % de nível de confiança que o material preparado é homogêneo, pois o valor 

do teste F calculado para todos os radionuclídeos são menores que o valor crítico. 

 

4.11.6 – Teste de Estabilidade 

 

          No teste de estabilidade verificou-se a variação da média de concentração de 

atividade com o tempo de preparação em dias. Escolheu-se aleatoriamente o frasco 

número 8 para o teste de estabilidade. 

          A tabela 4.24 mostra a concentração de atividade medida em função do tempo 

transcorrido de preparação. 
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Tabela 4.24 – Concentração de atividade dos radionuclídeos e o tempo decorrido da 

preparação para o frasco 8. 

Radionuclídeo Dias Média (Bq/Kg) Desvio Padrão 

60Co 3 704,1 16,7 

 22 704,5 16,7 

 37 711,2 16,9 

 52 706,0 16,7 

    

65Zn 3 643,7 23,0 

 22 645,6 23,1 

 37 628,2 22,2 

 52 615,0 21,7 

    

134Cs 3 622,9 14,5 

 22 625,5 14,6 

 37 626,5 14,8 

 52 624,3 14,8 

    

137Cs 3 652,4 15,5 

 22 665,3 15,8 

 37 679,6 16,1 

 52 655,8 15,5 

 

 

          Para cada radionuclídeo colocou-se em gráfico a concentração de atividade em 

função do tempo transcorrido de preparação. Usando este procedimento, foram obtidas 

as figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. 
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Figura 4.6 – Gráfico de estabilidade para o 60Co 

 

 

 

Figura 4.7 – Gráfico de estabilidade para o 65Zn 
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Figura 4.8 – Gráfico de estabilidade para o 134Cs 

 

 

 

Figura 4.9 – Gráfico de estabilidade para o 137Cs 

 

          Os valores críticos de verificação da estabilidade foram obtidos utilizando a 

análise de regressão sobre os dados da tabela 4.24 usando a função PROJ.LIN do excel.  

 

          A tabela 4.25 mostra os principais parâmetros de regressão dos radionuclídeos 

estudados para o cálculo da estabilidade. 
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Tabela 4.25 – Parâmetros de regressão para o cálculo de estabilidade 

Valores 

Parâmetros 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

Coeficiente 

angular 
0,61600 0,47560 0,47024 0,60883 

Incerteza do 

coef. angular 
0,26015 0,30860 0,33353 0,496570 

Coeficiente 

linear 
678,20003 597,45366 600,51936 635,82602 

Incerteza do 

coef. linear 
8,78947 10,42647 17,14580 16,77703 

Coeficiente de 

Correlação 
0,73707 0,54287 0,49846 0,42911 

Graus de 

liberdade da 

Regressão 

2 2 2 2 

Módulo do valor 

calculado de t 
2,36784 1,54113 1,40986 1,22610 

Valor crítico de t 4,30265 4,30265 4,30265 4,30265 

 

 

          O teste de análise de regressão para os coeficientes aplicados aos dados da tabela 

4.25 com nível de significância de 95 %, mostrou que o material preparado é estável, 

pois o valor calculado do teste t é menor que o valor crítico (tabela A2, anexo 1), 

conforme pode ser visto na tabela acima. 
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4.12 – Resultado da análise por espectrometria gama para o processo de 

evaporação 

 

Tabela 4.26 – Resultado da espectrometria gama para as amostras preparadas pelo 

processo de evaporação. 

 

Amostra 60Co DP 65Zn DP 134Cs         DP 137Cs      DP 

 

Bq/kg 

 

Bq/kg 

 

Bq/kg 

 

Bq/Kg 

 1a 681,4 16,2 598,0 21,4 607,7 14,2 635,9 17,2 

1b 693,4 16,5 624,8 22,3 609,5 14,2 641,0 17,4 

1c 687,7 16,3 614,5 21,9 607,9 14,2 644,2 17,5 

1d 715,1 16,9 619,6 22,1 619,9 14,4 673,2 18,2 

2a 670,5 15,6 617,9 21,9 596,9 13,9 629,2 17,0 

2b 663,8 15,7 584,4 20,9 591,3 13,8 629,1 17,0 

2c 677,2 15,8 603,2 21,4 587,6 13,7 626,3 16,9 

2d 676,0 16,0 594,2 21,2 587,6 13,7 638,8 17,3 

3a 681,4 16,1 598,0 21,3 607,7 14,2 635,9 17,2 

3b 684,4 16,2 602,8 21,5 597,2 13,9 641,5 17,4 

3c 687,4 16,3 598,6 21,4 597,4 13,9 645,0 17,5 

3d 706,0 16,8 619,1 22,1 624,3 14,5 655,8 17,8 

4a 675,7 16,0 610,9 21,6 584,0 13,7 634,0 17,2 

4b 681,0 16,1 609,4 21,6 592,7 13,9 643,9 17,4 

4c 681,6 16,2 579,8 20,5 593,2 13,9 622,3 16,8 

4d 676,1 16,0 598,2 21,2 587,6 13,8 638,7 17,3 

5a 706,3 16,7 596,4 21,5 612,7 14,3 656,0 17,6 

5b 699,9 16,6 601,4 21,8 612,7 14,3 662,6 17,8 

5c 698,9 16,5 622,0 22,5 608,9 14,2 651,5 17,5 

5d 704,2 16,7 634,7 23,0 619,3 14,4 658,8 17,6 

 

 

4.12.1 – Teste de Rejeição de dados para o resultado da espectrometria gama do 

procedimento de evaporação 

 

          A tabela 4.27 mostra os resultados para o teste de rejeição de dados de Grubs para 

o procedimento de evaporação. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabela 4.27 – Valores calculados de Z para o teste de Grubs no teste de evaporação 

60Co  65Zn  134Cs  137Cs 

Dados Valor z Valor z Valor z Valor z 

1a 681,4 0,437 598 0,601 607,7 0,441 635,9 0,555 

1b 693,4 0,437 624,8 1,318 609,5 0,588 641 0,167 

1c 687,7 0,022 614,5 0,581 607,9 0,457 644,2 0,077 

1d 715,1 2,020 619,6 0,946 619,9 1,439 673,2 2,287 

2a 670,5 1,232 617,9 0,824 596,9 0,442 629,2 1,066 

2b 663,8 1,721 584,4 1,575 591,3 0,9 629,1 1,073 

2c 677,2 0,744 603,2 0,229 587,6 1,202 626,3 1,287 

2d 676 0,831 594,2 0,874 587,6 1,202 638,8 0,334 

3a 681,4 0,437 598 0,601 607,7 0,441 635,9 0,555 

3b 684,4 0,219 602,8 0,258 597,2 0,417 641,5 0,128 

3c 687,4 0 598,6 0,558 597,4 0,401 645 0,138 

3d 706 1,356 619,1 0,91 624,3 1,798 655,8 0,961 

4a 675,7 0,853 610,9 0,323 584 1,497 634 0,7 

4b 681 0,467 609,4 0,215 592,7 0,785 643,9 0,054 

4c 681,6 0,423 579,8 1,905 593,2 0,744 622,3 1,592 

4d 676,1 0,824 598,2 0,587 587,6 1,202 638,7 0,342 

5a 706,3 1,378 596,4 0,716 612,7 0,85 656 0,977 

5b 699,9 0,911 601,4 0,358 612,7 0,85 662,6 1,480 

5c 698,9 0,838 622 1,118 608,9 0,539 651,5 0,634 

5d 704,2 1,225 634,7 2,027 619,3 1,389 658,8 1,190 

 

          Comparando-se o valor crítico de Z que foi de 2,708, (ver tabela A1, anexo 1) 

com os valores de Z obtidos no teste, como pode ser visto na tabela 4.27, concluiu-se 

que nenhum valor de Z foi maior que o valor crítico, logo, nenhum dado deve ser 

rejeitado (http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/19-teste-de-valor-

extremo-grubbs). 

 

 

 

http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/19-teste-de-valor-extremo-grubbs
http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/19-teste-de-valor-extremo-grubbs
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4.12.2 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov para o resultado da 

espectrometria gama do procedimento de evaporação  

 

          A tabela 4.28 mostra os resultados para o teste de Normalidade para o 

procedimento de evaporação. 

 

Tabela 4.28 – Teste de Normalidade para os resultados do procedimento de evaporação 

Teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra 

 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

N 20 20 20 20 

Parametros de 

Normalidade a,b 

 

Média 687,4 606,3 602,3 643,1 

Desvio 

padrao 
13,7 13,9 12,2 13,1 

Diferenças mais 

extremas 

Absoluta 0,164 0,141 0,170 0,145 

Positiva 0,164 0,141 0,156 0,145 

Negativa -0,099 -0,095 -0,170 -0,082 

Valor de Z Kolmogorov-Smirnov  0,733 0,628 0,762 0,648 

Valor Assintótico de p (bi caudal) 0,657 0,825 0,607 0,794 

Valor Exato de p (bi caudal) 0,600 0,774 0,550 0,742 

Probabilidade Pontual 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. Teste de distribuição é Normal. 

b. Calculado a partir dos dados 

 

          Como os valores obtidos valor assintótico e exato de p para o teste de 

normalidade são maiores que 0,05, pode-se concluir que a distribuição é normal para 

ambos os procedimentos, como pode ser observado nas tabelas 4.28. 

  

 4.12.3 – Média aritmética ponderada dos resultados da espectrometria gama para 

o procedimento de evaporação. 

 

          O mesmo cálculo utilizado para média aritmética no procedimento de agitação 

mostrado no item 4.11.3   foi utilizado para o cálculo da média aritmética do processo 

de evaporação (ALMEIDA E TAUHATA, 2015). 
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          A tabela 4.29 mostra o cálculo da média aritmética ponderada para a 

concentração de atividade do 60Co. 

Amostra Xi σi σi
2 1/σi

2 Xi*(1/σ2) (xi-xm)2 (1/σi
2).(xi-xm)2 

6a 681,4 16,2 261,5902 0,0038 2,6048 30 0,1138 

6b 693,4 16,5 270,8777 0,0036 2,5597 43 0,1576 

6c 687,7 16,3 265,6499 0,0037 2,5887 1 0,0028 

6d 715,1 16,9 287,2146 0,0034 2,4897 797 2,7750 

7a 670,5 15,6 244,0575 0,0040 2,7472 268 1,0969 

7b 663,8 15,7 247,5219 0,0040 2,6819 530 2,1401 

7c 677,2 15,8 248,9759 0,0040 2,7199 93 0,3732 

7d 676,0 16,0 256,6940 0,0038 2,6335 117 0,4567 

8a 681,4 16,1 260,7896 0,0038 2,6128 30 0,1141 

8b 684,4 16,2 263,1277 0,0038 2,6011 6 0,0220 

8c 687,4 16,3 266,2620 0,0037 2,5818 0 0,0013 

8d 706,0 16,8 280,8006 0,0035 2,5141 365 1,3013 

9a 675,7 16,0 256,4052 0,0039 2,6352 124 0,4850 

9b 681,0 16,1 260,4451 0,0038 2,6147 34 0,1313 

9c 681,6 16,2 260,9376 0,0038 2,6122 27 0,1038 

9d 676,1 16,0 256,6844 0,0038 2,6338 116 0,4530 

10a 706,3 16,7 279,0144 0,0035 2,5313 378 1,3544 

10b 699,9 16,6 273,9914 0,0036 2,5544 170 0,6218 

10c 698,9 16,5 273,2409 0,0036 2,5579 146 0,5353 

10d 704,2 16,7 278,5233 0,0035 2,5282 300 1,0782 

        N 20 

  

0,1 52,0 

 

13,3 

        

 

Méd 

Arit DP DP 

Méd 

Pond DP pond DP pond 

 

 

Bq/g Bq/g % Bq/g Bq/g % 

 

 

687,4 13,7 2,0 686,8 3,0 0,4 

  

           O mesmo procedimento usado para o cálculo da média e desvio padrão do 60Co 

foi utilizado para os outros radionuclídeos, conforme mostra a tabela 4.30. 

 

Tabela 4.30 – Cálculo da média aritmética e desvio padrão 

Radionuclídeo 

 

Média 

Aritmética 

Bq/kg 

Desvio 

Padrão 

Bq/kg 

Desvio 

Padrão 

% 

Média 

Aritmética 

Ponderada 

Bq/kg 

Desvio 

Padrão 

Ponderado 

Bq/kg 

Desvio 

Padrão 

Pond % 

60Co 687,404 13,7 1,99 686,849 3,043 0,44 
65Zn 606,387 13,9 2,30 605,713 18,872 3,12 
134Cs 602,301 12,2 2,03 601,851 19,689 3,27 
137Cs 643,183 13,1 2,04 642,720 10,533 1,64 
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4.12.4 – Teste de Tendência 

 

          O mesmo procedimento usado para o teste de tendência no processo de agitação 

visto no item 4.11.4 foi utilizado para o processo de evaporação, usando como base os 

dados da tabela 4.31 que apresenta as médias das atividades de concentração para cada 

radionuclídeo. 

 

Tabela 4.31 – Concentração de atividade para cada radionuclídeo em função do número 

do frasco 

 

 

 

          As figuras 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 mostram os gráficos para cada radionuclídeo, 

plotando-se a média da atividade de concentração em função do número do frasco.  

 

 
 

Figura 4.10 – Gráfico de tendência para o 60Co. 
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Frasco 1  DP Frasco 2  DP Frasco 3  DP Frasco 4 DP Frasco 5  DP 

Radio. Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

60Co 693,9 7,2 671,8 3,1 689,5 5,4 678,6 1,6 702,3 1,7 

65Zn 613,9 46,6 599,5 42,4 604,4 49,4 599,0 46,5 612,8 52,4 

134Cs 611,2 47,9 590,8 46,9 606,3 48,5 589,3 51,6 613,4 51,4 

137Cs 647,9 27,8 630,7 23,9 644,4 26,4 634,5 25,9 657,2 26,2 
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Figura 4.11 – Gráfico de tendência para o 65Zn. 

 

 

 

 
 

Figura 4.12 – Gráfico de tendência para o 134Cs. 
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Figura 4.13 – Gráfico de tendência para o 137Cs. 

          A tabela 4.32 mostra os principais parâmetros de regressão dos radionuclídeos 

estudados. 

 

Tabela 4.32 – Parâmetros de regressão para os radionuclídeos estudados. 

 

Valores 

Parâmetros 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

Coeficiente angular 2,344295 -0,26406 0,299451 2,225808 

Incerteza do coef. 

angular 
4,220675 2,589279 4,148266 3,651506 

Coeficiente linear 668,4866 608,0238 
 

599,7826 625,1503 

Incerteza do coef. linear 34,28893 21,0354 
 

33,70067 29,66498 

Coeficiente de 

Correlação 
0,093246 0,003455 0,001734 0,110205 

Graus de liberdade da 

Regressão 
3 3 3 3 

Módulo do valor 

calculado de t 
0,555431 0,10198 0,072187 0,609559 

Valor crítico de t 3,182446 3,182446 3,182446 3,182446 

 

 

          O teste de análise de regressão para os coeficientes aplicados aos dados da tabela 

4.32, com nível de significância de 95 %, mostrou que não há tendência de aumento ou 

diminuição da concentração dos radionuclídeos em função da ordem de envasamento do 

material, pois o valor do teste t é menor que o valor crítico (tabela A1 anexo 1), 

conforme pode ser visto na tabela 4.32. 

4.12.5 – Teste de homogeneidade 

          O mesmo procedimento utilizado para o teste de homogeneidade do processo de 

agitação apresentado no item 4.11.5 foi usado no processo de evaporação. As 

concentrações de atividade dos radionuclídeos em cada frasco utilizado no teste de 

homogeneidade são apresentadas na tabela 4.33. 
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Tabela 4.33: Concentração de atividade dos radionuclídeos em cada frasco 

Amostra 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

 Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

1a 681,4 598,0 607,7 635,9 

1b 693,4 624,8 609,5 641,0 

1c 687,7 614,5 607,9 644,2 

1d 715,1 619,6 619,9 673,2 

2a 670,5 617,9 596,9 629,2 

2b 663,8 584,4 591,3 629,1 

2c 677,2 603,2 587,6 626,3 

2d 676,0 594,2 587,6 638,8 

3a 681,4 598,0 607,7 635,9 

3b 684,4 602,8 597,2 641,5 

3c 687,4 598,6 597,4 645,0 

3d 706,0 619,1 624,3 655,8 

4a 675,7 610,9 584,0 634,0 

4b 681,0 609,4 592,7 643,9 

4c 681,6 579,8 593,2 622,3 

4d 676,1 598,2 587,6 638,7 

5a 706,3 596,4 612,7 656,0 

5b 699,9 601,4 612,7 662,6 

5c 698,9 622,0 608,9 651,5 

5d 704,2 634,7 619,3 658,8 

 

          A tabela 4.33 foi dividida em tabelas menores mostrando os resultados da análise 

em quadruplicata para cada radionuclídeo, conforme mostra os resultados apresentados 

nas tabelas 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37. 

 

Tabela 4.34: Concentração de Atividade de 60Co em cada frasco 

  60Co   

Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 Frasco 4 Frasco 5 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

681,4 670,5 681,4 675,7 706,3 

693,4 663,8 684,4 681,0 699,9 

687,7 677,2 687,4 681,6 698,9 

715,1 676,0 706,0 676,1 704,2 
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Tabela 4.35: Concentração de Atividade de 65Zn em cada frasco 

  65Zn   

Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 Frasco 4 Frasco 5 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

598,0 617,9 598,0 610,9 596,4 

624,8 584,4 602,8 609,4 601,4 

614,5 603,2 598,6 579,8 622,0 

619,6 594,2 619,1 598,2 634,7 

 

Tabela 4.36: Concentração de Atividade de 134Cs em cada frasco 

  134Cs   

Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 Frasco 4 Frasco 5 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

607,7 596,9 607,7 584,0 612,7 

609,5 591,3 597,2 592,7 612,7 

607,9 587,6 597,4 593,2 608,9 

619,9 587,6 624,3 587,6 619,3 

 

Tabela 4.37: Concentração de Atividade de 137Cs em cada frasco 

  137Cs   

Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 Frasco 4 Frasco 5 

Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

635,9 629,2 635,9 634,0 656,0 

641,0 629,1 641,5 643,9 662,6 

644,2 626,3 645,0 622,3 651,5 

673,2 638,8 655,8 638,7 658,8 

 

          Aos valores das tabelas acima, aplicou-se a análise de variância fator único 

obtendo-se os resultados mostrados nas tabelas 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41. 

 

Tabela 4.38: Resultado da análise de variância para o 60Co 

Anova: fator único 60Co 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  681,3924 3 2096,2 698,7 208,66 

  670,4867 3 2017,1 672,3 54,81 

  681,3917 3 2077,8 692,6 135,88 

  675,6966 3 2038,7 679,6 9,31 

  706,2886 3 2103,0 701,0 7,77 
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       ANOVA 

      

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 1853,352 4 463,338 5,562964 0,012751 3,47805 

Dentro dos grupos 832,8978 10 83,28978 

   

       Total 2686,25 14 

     

 

Tabela 4.39: Resultado da análise de variância para o 65Zn 

 

Anova: fator único 65Zn 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  597,9948 3 1858,9 619,6 26,68 

  617,9265 3 1781,8 593,9 88,53 

  597,9948 3 1820,5 606,8 117,96 

  610,9011 3 1787,3 595,9 223,84 

  596,3654 3 1858,1 619,4 281,49 

  

       

       ANOVA 

      

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 1827,316 4 456,8289 3,092991 0,067182 3,47805 

Dentro dos grupos 1476,981 10 147,6981 

   

       Total 3304,297 14 

     

 

Tabela 4.40: Resultado da análise de variância para o 134Cs 

Anova: fator único 134Cs 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  607,6622 3 1837,3 612,4 42,64 

  596,8976 3 1766,4 588,8 4,57 

  607,6622 3 1818,9 606,3 242,96 

  584,0217 3 1773,5 591,2 9,87 
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612,7237 3 1840,9 613,6 28,08 

  

       

       ANOVA 

      

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 1657,613 4 414,4033 6,314939 0,008407 3,47805 

Dentro dos grupos 656,227 10 65,6227 

   

       Total 2313,84 14 

     

 

Tabela 4.41: Resultado da análise de variância para o 137Cs 

Anova: fator único 137Cs 

    

       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  635,8795 3 1958,5 652,8 315,43 

  629,1646 3 1894,1 631,4 42,98 

  635,8795 3 1942,3 647,4 55,08 

  634,0269 3 1904,9 635,0 127,27 

  655,979 3 1972,9 657,6 31,59 

  

       

       ANOVA 

      

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

F 

crítico 

Entre grupos 1539,124 4 384,781 3,361442 0,054588 3,47805 

Dentro dos grupos 1144,69 10 114,469 

   

       Total 2683,814 14 

     

 

Cálculos da análise da variância apresentados nas tabelas acima, mostraram com 

99,5 % de nível de confiança que o material preparado é homogêneo para os 

radionuclídeos 65 Zn e 134Cs pois o valor do teste F calculado para esses radionuclídeos 

são menores que o valor crítico. Para 60Co e 137Cs o teste apresentou resultado negativo, 

isto é, o valor do teste F calculado para esses radionuclídeos foram maiores que o valor 

crítico, mostrando falta de homogeneidade.   
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4.12.6– Teste de estabilidade 

 

          Os mesmos procedimentos aplicados no teste de estabilidade para as amostras 

preparadas pelo processo de agitação descritos no item 4.11.6 foram aplicados nas 

amostras preparadas pelo processo de evaporação. Para esse teste foi escolhido 

aleatoriamente o frasco 3.                                                                                                                       

          A tabela 4.42 mostra a concentração de atividade medida em função do tempo 

transcorrido de preparação. 

 

Tabela 4.42: Concentração de atividade dos radionuclídeos e o tempo decorrido da 

preparação para o frasco 3. 

Radionuclídeo Dias Média (Bq/Kg) Desvio Padrão 

60Co 10 681,4 16,2 

 22 684,4 16,2 

 49 687,4 16,9 

 59 706,0 16,7 

    

65Zn 10 598,0 21,4 

 22 602,8 21,5 

 49 598,6 22,2 

 59 619,1 21,7 

    

134Cs 10 607,7 14,2 

 22 597,2 13,9 

 49 597,4 14,8 

 59 624,3 14,8 

    

137Cs 10 635,9 17,2 

 22 641,5 17,4 

 49 645,0 18,4 

 59 655,8 17,8 

 



73 
 

          Para cada radionuclídeo colocou-se em gráfico a concentração de atividade em 

função do tempo transcorrido de preparação. Usando este procedimento foram obtidas 

as figuras 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17. 

 

 

 
 

Figura 4.14: Gráfico de estabilidade para o 60Co 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.15: Gráfico de estabilidade para o 65Zn 
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Figura 4.16: Gráfico de estabilidade para o 134Cs 

 

 

 

 
 

Figura 4.17: Gráfico de estabilidade para o 137Cs 

 

 

 

          Os valores críticos de verificação da estabilidade foram, obtidas utilizando a 

análise de regressão sobre os dados da tabela 4.42, usando a função PROJ.LIN do excel.  

          A tabela 4.43 mostra os principais parâmetros de regressão dos radionuclídeos 

estudados para o cálculo da estabilidade. 
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Tabela 4.43:Parâmetros de regressão para o teste de estabilidade 

 

 Valores 

Parâmetros 60Co 65Zn 134Cs 137Cs 

Coeficiente 

angular 
0,405425 0,289011966 0,25041 0,33973476 

Incerteza do 

coef. angular 
0,186446 0,228522529 0,352457 0,097170231 

Coeficiente 

linear 
675,620545 594,5001888 597,890093 632,6561426 

Incerteza do 

coef. linear 
7,4961841 9,187913054 14,1707699 3,906799179 

Coeficiente de 

Correlação 
0,702753 0,444361224 0,201523 0,85939262 

Graus de 

liberdade da 

Regressão 

2 2 2 2 

Módulo do valor 

calculado de t 
2,174492 1,264697913 0,710471 3,496284383 

Valor crítico de t 4,302653 4,302653 4,302653 4,302653 

 

 

          O teste de estabilidade aplicado aos dados da tabela acima com nível de 

significância de 95 %, mostrou que o material preparado é estável, pois o valor 

calculado do teste t é menor que o valor crítico (tabela A2, anexo 1), conforme pode ser 

visto na tabela 4.43. 

 

4.13 – Comparação entre os dois procedimentos de preparação 

 

          Foram comparadas a exatidão, precisão, homogeneidade, tendência e estabilidade. 
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4.13.1 – Exatidão e Precisão 

 

          As tabelas 4.44 e 4.45 mostram os valores obtidos para os cálculos de precisão e 

exatidão da preparação. 

 

Tabela 4.44: Valores obtidos pelo procedimento de agitação 

Procedimento de preparação por agitação 

Radio. 

Valor 

Preparado 

Bq/Kg 

Incerteza 

preparação 

% 

Valor 

Medido 

Bq/Kg 

Incerteza 

Medição 

% 

Faixa 

Preparação 

Bq/Kg 

Faixa 

Medição 

Bq/Kg 
60Co 683,2 2,51 698,6 0,57 666,0 - 700,3 694,6 - 702,6 
65Zn 593,4 1,47 623,8 5,62 584,7 - 602,2 588,7 - 658,9 
134Cs 623,0 1,47 616,4 6,18 613,9 - 632,1 578,3 - 654,5 
137Cs 673,9 1,71 653,3 3,28 662,4 - 685,4 631,9 - 674,8 

 

 

 

Tabela 4.45: Valores obtidos pelo procedimento de evaporação 

Procedimento de preparação por evaporação 

Radio. 

Valor 

Preparado 

Bq/Kg 

Incerteza 

preparação 

% 

Valor 

Medido 

Bq/Kg 

Incerteza 

Medição 

% 

Faixa 

Preparação 

Bq/Kg 

Faixa 

Medição 

Bq/Kg 
60Co 683,2 2,51 686,8 0,89 666,0 - 700,3 680,7 - 692,9 
65Zn 593,4 1,47 605,7 6,23 584,7 - 602,2 586,8 - 624,6 
134Cs 623,0 1,47 601,8 6,54 613,9 - 632,1 562,5 - 641,2 
137Cs 673,9 1,71 642,7 3,28 662,4 - 685,4 621,6 - 663,8 

 

 

          A exatidão do processo foi verificada dividindo-se os valores medidos pelos 

valores preparados e multiplicando-se por 100, assim quanto mais próximo de 100 mais 

exato é o processo.  O erro percentual foi obtido diminuindo-se a exatidão percentual de 

100. A precisão foi considerada a mesma da incerteza de medição. 

 

Tabela 4.46: Comparação dos métodos 

 

 Procedimento de Agitação Procedimento de Evaporação 

Radionuclídeo 
Exatidão 

% 

Erro 

Relativo 

% 

Incerteza 

% 

Exatidão 

% 

Erro 

Relativo 

% 

Incerteza 

% 

60Co 102,3 2,3 0,57 100,5 0,5 0,89 
65Zn 105,1 5,1 5,62 101,9 1,9 6,23 
134Cs 98,9 -1,1 6,18 96,6 -3,4 6,54 
137Cs 96,9 -3,1 3,28 95,4 -4,6 3,28 

 

 



77 
 

          Em ambos os procedimentos de preparação as faixas de valores medidos 

abrangem também as faixas de valores preparados para todos os radionuclídeos, 

complementando os dados de boa exatidão de ambos os procedimentos. Em ambos os 

procedimentos os erros máximos em relação aos valores preparados foram em torno de 

5 %. A incerteza dos procedimentos também é muito semelhante com valores entre 0,6 

e 6,5.  

 

4.13.2 – Tendência, Estabilidade e Homogeneidade 

 

          Em ambos os procedimentos, para todos os radionuclídeos, não houve tendência 

de aumento ou diminuição de concentração de atividade em função da ordem de 

envasamento dos frascos. Também em ambos os procedimentos todos os radionuclídeos 

se mostraram estáveis em função do tempo estudado a 25 oC. 

          No procedimento de agitação todos os radionuclídeos passaram pelo teste de 

homogeneidade usando a ANOVA como teste de avaliação. No processo de 

evaporação, dois radionuclídeos não passaram pelo teste de homogeneidade, 60Co e 

134Cs, embora a dispersão dos resultados não tenha sido elevada, os outros dois 

radionuclídeos, 65Zn e 137Cs passaram pelo teste de homogeneidade. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

          Ambos os procedimentos apresentaram resultados muito semelhantes, com 

valores bem próximos daqueles teóricos de preparação. O principal fator diferenciador 

foi a homogeneidade: o procedimento de agitação se mostrou mais homogêneo que o 

procedimento de evaporação.  

          O procedimento de evaporação poderia ter sido mais efetivo se o sistema de 

vácuo e a homogeneização dentro do balão tivesse funcionado adequadamente. A 

homogeneização da solução no balão de destilação do evaporador rotatório visualmente 

não se mostrou efetiva pois não transmitia a agitação da solução para todo recipiente. 

Este fato refletiu numa homogeneidade menor das amostras preparadas pelo processo de 

evaporação.  

          Uma das vantagens no procedimento de evaporação seria um tempo bem menor 

na preparação e economia de acetona uma vez que o procedimento recupera a acetona 

por sua destilação. 

          Em decorrência das comparações entre os dois procedimentos, sugere-se que as 

amostras preparadas para testes de intercomparação para o PNI sejam preparadas pelo 

procedimento de agitação. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

          Devido a relevância  dos programas de intercomparação nas quais se usam 

amostras simuladas, seria interessante que trabalhos como este fossem realizados para 

outras matrizes orgânicas, como por exemplo: nas matrizes de leite e filtro de ar. 
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7. ANEXO 

 

Anexo 1: Tabelas de valores críticos: 

Tabela A1 :Valores críticos de Grubs para uma distribuição bicaudal com probabilidade 

de 0,05. 

n Probabilidade 0,05 

5 1,715 

10 2,29 

15 2,548 

20 2,708 

25 2,822 

 

 

Tabela A2: Valores de t para uma distribuição bicaudal com probabilidade de 0,05. 

Graus de liberdade Probabilidade 0,05 

1 12,7062 

2 4,302653 

3 3,182446 

4 2,776445 

5 2,570582 
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