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RESUMO 

 

 

O 210Pb é um radionuclídeo de ocorrência natural, amplamente distribuído na 

superfície terrestre, e pode ser incorporado por seres humanos através da cadeia 

alimentar ou diretamente, em situações de exposição ocupacional ou acidental, por 

ingestão ou inalação. Quando absorvido, concentra-se no tecido ósseo, apresentando 

meia-vida biológica relativamente longa e, dentre os radionuclídeos naturais, é o 

responsável pela maior dose óssea nas condições normais de exposição dos 

indivíduos do público. Devido às suas características biocinéticas e dosimétricas, o 

210Pb torna-se um isótopo relevante do ponto de vista da proteção radiológica. Neste 

trabalho foram desenvolvidas metodologias para determinação de 210Pb utilizando a 

técnica de cintilação líquida, pelo método de gel e com base no efeito Cerenkov, a 

partir da modificação de um método preexistente para análise sequencial de 

radionuclídeos naturais em amostras ambientais. Uma vez padronizado, o método foi 

avaliado para verificar sua aplicabilidade na monitoração de indivíduos 

ocupacionalmente expostos e do público. As metodologias desenvolvidas 

apresentaram precisão, estabilidade e consistência de resultados quando avaliadas 

segundo os critérios estabelecidos no Programa Nacional de Intercomparação 

promovido pelo IRD. Quanto à aplicação em dosimetria interna, as técnicas 

apresentaram sensibilidade adequada para uso em programas de monitoração interna 

tanto de público quanto de trabalhadores. O intervalo de coleta de amostras de urina 

deve ser de até 360 dias após a data da suposta incorporação, no caso de indivíduos 

do público, e de até 180 dias para trabalhadores ocupacionalmente expostos. Deste 

modo, é possível avaliar incorporações em níveis de atividade que resultem em doses 

efetivas comprometidas abaixo dos limites de exposição de público e trabalhador. 

 

Palavras-chave: 210Pb. Cintilação líquida. Bioanálise in vitro. Dosimetria interna.  

Efeito Cerenkov.  
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ABSTRACT 

 

 

210Pb is a naturally occurring radionuclide, widely distributed on the earth´s 

surface and can be incorporated by humans through food chain or directly by ingestion 

or inhalation in situations of occupational or accidental exposures. It concentrates in 

bone tissue when absorbed, presenting a rather long biological half-life and producing 

one of the highest skeletal doses among naturally occurring radionuclides under 

conditions of average background exposure. Because of its metabolic and dosimetric 

characteristics, 210Pb becomes an important isotope from the radiation protection point 

of view. This work presents the development of methods for the determination of 210Pb 

by liquid scintillation, by gel method and by Cerenkov effect, from the modification of a 

sequential analyses for naturally occurring radionuclides in environmental samples. 

Once standardized, the method was evaluated to verify its applicability in monitoring of 

occupationally exposed individuals and the public. The methodologies developed 

presented precision, stability and consistency of results when evaluated according to 

the criteria established in the National Intercomparison Program promoted by the IRD. 

Regarding the application in internal dosimetry, the techniques presented enough 

sensitivity for use in internal monitoring programs both for public and workers. Urine 

sampling should be carried out up to 360 days after the date of the intake in the case of 

individuals from the public, and up to 180 days for occupationally exposed workers. In 

such conditions it would be possible to detect intakes in levels of activity that would 

result in committed effective doses below the limits of exposure of public and workers. 

 

  

keywords: 210Pb. Liquid scintillation. In vitro bioassay. Internal dosimetry.  

Cerenkov effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa 

 

Os seres vivos estão expostos à radiação ionizante a partir de fontes naturais 

(como a radiação cósmica ou radiação proveniente da emanação de radônio das 

rochas) e de fontes artificiais (como exposição médica ou eventos não 

planejados) (UNSCEAR, 2013). 

O isótopo 210Pb é um radionuclídeo de ocorrência natural encontrado em 

rochas e solos da crosta terrestre, assim como na atmosfera e águas pluviais, como 

um produto de decaimento da série do 238U. Fontes modificadas pela ação do homem 

que podem levar a um aumento da concentração de 210Pb incluem efluentes da 

indústria mineradora, particularmente em áreas uraníferas. Devido a essa ampla 

distribuição, este radionuclídeo pode ser incorporado pelo ser humano via cadeia 

alimentar ou via inalação (KIM et al., 2008).   

A natureza tóxica de muitos metais, mesmo em níveis de traço, vem se 

tornando um problema público de saúde há muitos anos. A presença desses metais 

em solução aquosa é de grande preocupação em termos de proteção ambiental 

(VRSKOVÁ, SEDLAČKOVÁ, 2001). O chumbo aparece em segundo lugar na lista de 

prioridades de 2015 da Agência para Registro de Substâncias Tóxicas & Doenças 

(Agency for Toxic Substances & Disease Registry – ATSDR), assim como seu isótopo, 

o 210Pb, na posição de número 123 (CDC, 2015). 

Quando absorvido no corpo humano, o 210Pb concentra-se no tecido ósseo, 

apresentando uma meia-vida biológica de 1406 dias. Dentre os radionuclídeos de 

ocorrência natural, o 210Pb, o 226Ra e o 228Ra são os responsáveis pela maior dose 

óssea nas condições normais de exposição dos indivíduos do público (ICRP, 1994b). 

Devido às suas características metabólicas e dosimétricas, 210Pb é um dos 

isótopos mais importantes do ponto de vista da proteção radiológica (IAEA, 2014). 
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No contexto ambiental, o 210Pb quebra o equilíbrio da série radioativa do 238U 

para uma sub-série: ele decai para 210Po (T1/2 = 138 dias) via 210Bi (T1/2 = 5 dias). 210Pb 

possui uma meia-vida de 22,2 anos, emitindo partículas beta de  baixa energia 

(Eβmáx = 17 keV (80,2%), 63,5 keV (19,8%)), raios gama (Eγ = 46,5 keV). A figura 1 

apresenta a cadeia de decaimento simplificada do 210Pb (L’ANNUNZIATA, 2012).  

210Pb pode ser detectado pela sua emissão γ de baixa energia (YENER e 

UYSAL, 1996). A vantagem da espectrometria gama (HPGe) é que não se faz 

necessário nenhum tipo de pré-concentração ou separação radioquímica dos 

componentes da amostra. Entretanto, devido a baixa energia, ao baixo percentual de 

emissão, auto-absorção da amostra e absorção do detector, os resultados das 

medições costumam apresentar altos valores de limite de detecção (CANNIZZARO et 

al., 1999). 

De acordo com o esquema de decaimento, o 210Pb pode ser detectado pela 

emissão α do 210Po, por espectrometria alfa. Essa técnica apresenta um limite de 

detecção muito menor (HURTADO et al., 2003), porem requer que o equilíbrio secular 

entre o 210Pb e o210Po seja estabelecido (aproximadamente 6 meses), se tornando 

inviável para análises rápidas.  

Métodos para determinação de radionuclídeos com o propósito de monitoração 

normalmente requerem valores baixos de limite de detecção e, dependendo da 

situação, métodos rápidos são necessários para ajudar no processo de decisão 

(LAURIA et al., 2005). 

 As técnicas de cintilação líquida são uma alternativa, pois eliminam a 

necessidade da espera do equilíbrio secular e oferecem limites de detecção 

comparáveis com os da técnica da espectrometria alfa (WALLNER, 1997). 

 

Figura 1 – Cadeia de decaimento simplificada do 
210

Pb (L'ANNUNZIATA, 2012).
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1.2   Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Desenvolver, validar e avaliar a aplicabilidade de metodologia para 

determinação de 210Pb por cintilação líquida. 

 

 

1.2.2 Específico 

 

 Desenvolver três metodologias para análise por cintilação líquida. 

 Calibrar o sistema de leitura para as metodologias desenvolvidas. 

 Validar as metodologias de análise a partir de amostras de um 

programa de intercomparação. 

 Verificar a aplicabilidade da técnica para monitoração interna de 

indivíduos ocupacionalmente expostos e do público. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

As informações aqui contidas foram obtidas, em sua grande maioria, do 

Handbook of radioactivity analysis (L'ANNUNZIATA, 2012). 

 

2.1 Processo básico de cintilação líquida  

 

A origem da análise de cintilação líquida como técnica de quantificação de 

radioatividade é atribuída aos artigos de Ageno Kallmann, Reynolds e seus coautores 

em 1950, os quais reportaram que soluções diluídas de certas substâncias orgânicas 

poderiam ser usadas para a medida da radiação β. 

A figura 2 ilustra o processo de cintilação líquida que ocorre no coquetel 

cintilador. Primeiro há a interação do material radioativo com as moléculas do solvente 

do coquetel cintilador. A energia liberada pelo processo de decaimento nuclear forma 

moléculas de solvente orgânico ativado, que transferem sua energia para o cintilador 

orgânico. As moléculas excitadas do cintilador orgânico rapidamente perdem sua 

energia e retornam ao seu estado original por um mecanismo fluorescente. A energia 

é liberada em forma de luz e a intensidade dessa luz produzida é proporcional à 

energia e varia em função do tipo de decaimento nuclear.  

A eficiência de contagem, que representa o quão eficiente o decaimento 

nuclear é detectado, é de aproximadamente 100% para todos os decaimentos α 

devido às características do pulso único e do tempo de decaimento. Para a maioria 

das partículas β com energia superior a 100 keV, a eficiência de contagem é 80% - 

100%, mas para energias inferiores a eficiência de contagem normalmente varia entre 

10% - 60%, dependendo do grau de interferências na amostra. 

O método de análise por cintilação líquida baseia-se na detecção e 

quantificação do número de flashes de luz e suas intensidades correspondentes.  

Figura 2 – Ilustração da sequência de eventos no processo básico de cintilação. 
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A luz é detectada usando dois tubos fotomultiplicadores (photomultiplier tubes – 

PMT), que permitem a detecção de luz em coincidência e a soma dos picos 

coincidentes, uma característica importante para diminuição da contribuição da 

contagem de fundo e detecção de emissões de baixa energia. Um circuito une os 

sinais detectados pelas duas PMT em um único sinal, que é então amplificado e 

enviado para um conversor analógico – digital. Um analisador multicanal (multichannel 

analysis – MCA) separa o pulso digital de acordo com sua magnitude e o classifica. A 

habilidade do instrumento de representar o espectro de energia é devida ao MCA. Um 

MCA linear representaria esse espectro numa escala por energia e um MCA 

logarítmico representaria numa escala por canais, figura 3.  

 

Figura 3 – Princípio básico de funcionamento de um LSC (liquid scintillation counter). 

 

  

2.2 Efeito Cerenkov 

 

Quando uma partícula carregada eletricamente atravessa um meio com 

velocidade superior à velocidade da luz no meio, ela emite uma radiação 

eletromagnética que pode ser visível. Esse fenômeno é chamado efeito Cerenkov em 

homenagem ao físico russo P. A. Čerenkov, por sua pesquisa básica desse efeito.  

Em 1953, Belcher demonstrou que a radiação Cerenkov poderia ser utilizada 

para medida da radioatividade, porém somente após analisadores de cintilação líquida 
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se tornarem disponíveis comercialmente que a pesquisa prática da contagem 

Cerenkov para medida de radiação começou. Apesar da produção da radiação 

Cerenkov não envolver fenômeno de cintilação, um contador de cintilação líquida 

convencional pode detectar e contar os fótons emitidos pelo efeito Cerenkov.  

A luz produzida pelo efeito Cerenkov tem baixa intensidade e normalmente é 

detectada na região de contagem de baixa energia de 0 - 50 keV. Beta-emissores de 

alta energia (acima de 263 keV) podem ser analisados por contagem de fótons 

Cerenkov no contador de cintilação líquida sem utilização de coquetel cintilador.  

Pelo fato de a produção da luz Cerenkov ser função das velocidades relativas 

da luz e da partícula β no meio, um aumento da eficiência pode ser obtido através de 

um aumento do valor do índice de refração. Portanto é desejável a utilização de 

frascos de polietileno a frascos de vidro por possuírem valor mais elevado de índice de 

refração. Além disso, a grande quantidade de 40K encontrada no vidro levaria a um 

aumento da radiação de fundo. A luz Cerenkov é altamente direcional e de 

comprimento de onda heterogêneo, logo o volume da amostra deve ser controlado 

(DYER, 1974). 

 

 

2.3 Interferências comuns no processo de cintilação líquida 

 

Algumas interferências no processo de cintilação líquida e detecção podem 

influenciar o resultado de análise e, por isso, devem ser levadas em consideração 

durante a análise. 

 

2.3.1. Quench  

 

O quench é uma interferência na conversão da energia de decaimento para 

fótons emitidos e pode ser devido à presença de um ou mais agentes químicos na 

solução cintiladora, que é chamado de quench químico, ou presença de substâncias 

coloridas, chamado de quench colorimétrico. Quench químico absorve energia nuclear 

de decaimento e quench colorimétrico absorve fótons de luz. 

Quanto mais baixa for a energia do emissor beta, maior é a influência do 

quench na eficiência de contagem do radionuclídeo. 
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Não existe quench químico na contagem Cerenkov devido ao fato dos fótons 

serem oriundos de uma perturbação das moléculas do meio, porém o quench 

colorimétrico pode ser significativo. 

Como o processo de quantificação por cintilação líquida é, na maioria das 

vezes, sensível a algum tipo de quench, um entre vários métodos de correção é a 

medição de um parâmetro de indicação de quench.  

O SQP(E) (spectral quench parameter of the isotope spectrum) é um método 

de caracterização de espectro para correção de quench que envolve a medida da 

energia média da amostra calculada para representar o end-point do espectro em 

99,8% do espectro total da amostra. O software do programa determina e apresenta o 

SQP(E) da amostra para controle de valor de quench por parte do analisador. 

 

2.3.2. Radiação de fundo 

 

Contagens provenientes de alguma fonte externa à amostra são consideradas 

como radiação de fundo. As taxas de contagem da radiação de fundo são 

determinadas pela contagem de um “branco” que contem solução cintiladora e todos 

os outros constituintes químicos usados na preparação da amostra, com exceção do 

radionuclídeo de interesse, portanto o branco deve possuir o mesmo nível de quench 

da amostra.  

A taxa de contagem do “branco” é subtraída da taxa de contagem da amostra 

para obtenção da taxa de contagem líquida. Então a taxa de contagem líquida é usada 

para determinação da taxa de desintegração. 

 

2.3.3. Mistura de radionuclídeos 

 

Uma amostra contendo múltiplos radionuclídeos pode apresentar interferência 

quando há sobreposição da energia do espectro dos radionuclídeos na área de 

interesse. Esse fato se dá, principalmente, devido a todos os radionuclídeos beta 

emissores produzirem um espectro contínuo de energia, variando de zero até a 

energia máxima da partícula beta. A figura 4 apresenta o espectro do 210Pb e seu 

produto de decaimento 210Bi, no qual pode ser observada a sobreposição dos 

espectros. 
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Para evitar essa interferência, uma vez que se conheça a amostra, uma pré-

concentração e separação de radionuclídeos pode ser realizada. Porém, em casos em 

que não é possível a separação dos radionuclídeos, outras técnicas devem ser 

empregadas, como a calibração multivariada, o método da inclusão, o método da 

exclusão, digital overlay technique (DOT), full-spectrum dpm (FS-DPM), métodos 

estatísticos e de interpolação, teoria do valor mais provável, entre outros. 

 

2.3.4. Luminescência 

 

Luminescência se refere à emissão de fótons de luz como consequência da 

absorção de energia e concomitantemente com excitação molecular de outras origens 

que não a de interesse. Uma correção recomendada para todos os radionuclídeos, 

com exceção do trítio, é definir o canal de contagem para aproximadamente acima de 

10 keV, assim nenhuma correção será necessária.  

 

2.3.5. Discriminação α/β 

 

A análise da altura de pulso (PSA, Pulse Shape Analysis) é o método usado 

para discriminar eventos longos dos eventos curtos de cintilação, pela integração da 

cauda de cada pulso e comparação com o pulso total integral para produzir um 

parâmetro independente da amplitude relacionado com a forma do pulso. É nessa 

Figura 4 – Espectro β de 
210

Pb e seu produto de decaimento 
210

Bi. 
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base que o PSA pode ser usado para discriminação alfa/beta. Valores de PSA são 

ajustáveis dentro de um alcance finito e o valor ótimo é determinado pelo usuário de 

acordo com seu tipo de frasco, tipo de solução cintiladora utilizada, tipo de amostra, 

etc.  

 

2.4. Características do 210Pb 

 

210Pb é produzido durante o decaimento radioativo do 226Ra, na série do 238U (a 

cadeia de decaimento encontra-se no anexo A). Ele pode ser encontrado em 

concentrações elevadas associado com uma fonte de 226Ra, mas também ocorre na 

natureza distante de supostos locais de concentração devido à extrema mobilidade do 

gás 222Rn, um produto intermediário de decaimento do 226Ra. O rápido decaimento do 

222Rn na atmosfera gera 210Pb, que pode ser adsorvido por aerossóis e retornar para a 

superfície terrestre como deposição superficial ou através das chuvas (figura 5). O 

226Ra é encontrado na presença de minérios de urânio, como em minas de fosfato e de 

urânio, e seus produtos de decaimento podem ocorrer naturalmente em outros 

minerais (i.e. carvão, granito), solos, sites geotérmicos e águas subterrâneas. Fontes 

desses isótopos com concentrações maiores, em função da ação do homem, incluem 

a operação de minas de carvão, combustão de combustíveis contendo chumbo e 

aplicação de fertilizantes fosfatados em solo pela agricultura (CDC, 2016; WATSON, 

1983). 

 O 210Pb tem uma meia-vida física de 22,2 anos e, ao decair, emite radiação 

gama (E = 46,539 keV, 4,25%), beta (Q- = 63,5 keV, 100%) e alfa (E = 3720 keV,  

1,9E-6%). Sua atividade específica é 2,833E12 Bq/g (NUCLÉIDE - LARA, 2016). As 

rotas de exposição são a ingestão, inalação, ferimentos e contaminação por absorção 

na pele (NCHPS, 2016). 

Figura 5 – Ciclo do 
210

Pb (LIAG, 2016). 
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2.5. Dosimetria Interna 

 

Modelos matemáticos metabólicos são utilizados em dosimetria interna para 

simular o comportamento de radionuclídeos no organismo humano. A ICRP (2012) 

disponibiliza coeficientes de dose (dose por unidade de exposição) que permitem o 

cálculo de dose efetiva (E) e dose equivalente (HT) para incorporação de 

radionuclídeos, para comparação com limites de dose e níveis de referência.  

A dose efetiva e a dose equivalente não são medidas diretamente e seus 

valores, para exposição interna, podem ser inferidos pela medição dos radionuclídeos 

no ar ou no corpo humano e em excreta.  

A exposição interna de trabalhadores deve ser baseada em parâmetros 

prospectivos de exposição, como duração da exposição, concentração de 

radionuclídeos na zona de respiração, AMAD (Diâmetro mediano aerodinâmico em 

atividade), tipos de aerossol e/ou parâmetros retrospectivos baseados em programas 

de monitoração do ambiente de trabalho, como conteúdo de radionuclídeos no corpo e 

na excreta e concentrações integradas no ar (ICRP, 2012).  

A publicação 78 da ICRP (1997) e a IAEA Safety Series 37 (IAEA, 2004) 

contêm um guia geral para o desenvolvimento de programas de monitoração individual 

e interpretação de resultados de dados de bioanálise.  A incorporação (atividade de 

um radionuclídeo que penetra no corpo por inalação ou ingestão) pode ser acessada 

por medidas da atividade retida ou excretada. No caso de amostras de ar, a 

incorporação é um produto aproximado da taxa de respiração de referência, 

concentração do radionuclídeo no ar e tempo de exposição. A dose efetiva 

comprometida (E(50)) é obtida multiplicando-se a atividade incorporada pelo 

trabalhador pelo valor tabelado do coeficiente de dose efetiva para a via de 

incorporação indicada. Informações adicionais sobre exposição ocupacional devido à 

incorporação de radionuclídeos podem ser encontradas no Safety Standards Series 

nº. RS-G-1.2 e Safety Reports Series nº. 37 (IAEA, 1999b; IAEA, 2004). 

A dose efetiva comprometida é calculada como o produto do valor da 

incorporação pelo coeficiente de dose específico associado ao cenário de exposição 

adotado. 

A monitoração individual de membros do público pode ser utilizada em 

situações de exposição acidental. Nessas situações, a interpretação dos resultados de 
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monitoração individual devem ser similares aos procedimentos para os trabalhadores, 

porem os coeficientes de dose específicos para os membros do público devem ser 

utilizados. A publicação 101 da ICRP (2006) contem recomendações para estimativa 

de dose para exposição do público. Aproximações detalhadas para formulação de 

programas de monitoração para exposição do público em situações planejadas, 

existentes e emergenciais, podem ser encontradas na Safety Series nº. 64 da 

IAEA (2010). 

 

2.6. Modelo biocinético do chumbo 

 

As publicações 66 e 67 da ICRP (1994a; 1994b) reúnem valores das frações 

de transferência relativos a incorporação via inalação e ingestão para vários 

radionuclídeos, sendo umas das principais referências para o entendimento dos 

parâmetros de biodistribuição dos radionuclídeos.  O modelo biocinético do 210Pb é 

descrito em detalhes por LEGGETT (1993) e apresentado na publicação 67 da 

ICRP (1994b).  

A figura 6 apresenta um modelo geral de biodistribuição do chumbo e 

elementos alcalinos terrosos.  

Figura 6 – Estrutura do modelo biocinético do chumbo. Abreviação I = intercambiável, NI = não 
intercambiável. Mais informações sobre o modelo em LEGGETT (1993). 
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A tabela 1 apresenta os valores de meia-vida biológica do chumbo 

comparativamente entre um adulto e uma criança de 3 meses, no qual é evidenciado o 

processo de retenção no tecido ósseo devido a uma maior meia-vida biológica para o 

indivíduo adulto (ICRP, 1994b). 

Tabela 1 – Comparação da meia-vida biológica (T1/2 em dias) para compartimentos do esqueleto em 

função da faixa etária (ICRP, 1994b). 

Compartimento Idade – 03 meses Idade adulta 

Superfície do osso 

(trabecular e cortical) 
0,69 0,69 

Volume do osso 

intercambiável 
30 30 

Volume do osso não 

intercambiável 
84 1406 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Radioquímica 

 

A metodologia proposta para determinação de 210Pb foi baseada no método de 

determinação sequencial de 238U, 234U, 232Th, 230Th, 228Th, 228Ra, 226Ra e 210Pb em 

amostras ambientais proposto por GODOY et al. (1994) para análise por contador 

proporcional, com a maior mudança na recuperação do 210Pb como sulfato ao invés de 

cromato. 

Considerando que o 210Pb pode ser determinado em diferentes matrizes, a 

metodologia proposta assume que a amostra passa por algum tipo de tratamento 

químico ou pré-concentração, dependendo da matriz de origem, e está na forma 

líquida em solução de ácido nítrico 1 mol/L. Amostras de fezes e urina costumam 

passar por um processo de digestão para eliminação de matéria orgânica e 

interferentes. Amostras contendo vários radionuclídeos podem sofrer algum processo 

de separação. Amostras de água podem precisar de uma pré-concentração. O 

procedimento dependerá do protocolo desenvolvido pelo laboratório de análise e tem 

duração variada. 

O procedimento consiste nas seguintes etapas: 

1- Aquecer a amostra (temperatura de 80ºC) e adicionar 0,5 g ácido cítrico.  

2- Agitar a amostra com auxílio de bastão de vidro, mantendo sob 

aquecimento, e adicionar hidróxido de amônio concentrado, até pH 6,0-6,5, com 

auxílio do indicador vermelho de metila.  

3- Ainda sob agitação e aquecimento, adicionar 50 mL de ácido sulfúrico 

3 mol/L, 1000 µL de carreador de bário (20 mg Ba2+/mL) e 1000 µL de carreador de 

chumbo (20 mg Pb2+ /mL). Nesta etapa deverá ocorrer a precipitação do composto Ba-

Pb(SO4) (figura 7).  

Figura 7 – Amostra após precipitação do composto Ba-Pb(SO4). 
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4- Deixar decantar por 12 horas.  

5- Centrifugar a amostra (temperatura ambiente, 15 min,  1000 x g)  e 

descartar o sobrenadante.  

6- Lavar as paredes do tubo de centrífuga e o precipitado com 

H2SO4 0,1 mol/L, centrifugar (temperatura ambiente, 15 min,  1000 x g) e descartar o 

sobrenadante.  

7- Adicionar 2,0 g de NTA, 30 mL de água destilada e 7 mL de hidróxido 

de sódio 10 mol/L.  

8- Aquecer a amostra em banho-maria (temperatura de 80º C) até 

completa dissolução.  

9- Ainda sob aquecimento, acrescentar 5 mL de sulfato de amônio 

25 mg/mL e precipitar o complexo de bário-rádio utilizando ácido acético glacial 

concentrado até atingir pH 4-4,5, com auxílio de vermelho de metila (figura 8).  

10- Deixar decantar por 12 horas.  

11- Centrifugar a amostra (temperatura ambiente, 15 min,  1000 x g).  

12- Reservar o sobrenadante e lavar a parede do tubo de centrífuga e o 

precipitado com acetato de amônio 40%;  

13- Retornar a centrifugar (temperatura ambiente, 15 min,  1000 x g) e 

juntar o novo sobrenadante ao sobrenadante já reservado (o precipitado pode ser 

utilizado para a determinação de rádio). 

14- Aquecer o sobrenadante em banho-maria (temperatura de 80ºC) e 

adicionar 1 mL de sulfeto de sódio 1 mol/L, levando à precipitação do sulfeto do 

chumbo (figura 9).  

15- Centrifugar (temperatura ambiente, 15 min,  1000 x g) e lavar a parede 

do tubo de centrífuga e o precipitado com água destilada, descartando o 

sobrenadante.  

16- Aquecer o sulfeto de chumbo em banho-maria (temperatura de 80ºC) e, 

quando completamente seco, acrescentar 5 mL de ácido nítrico concentrado.  

Figura 8 – Amostra contendo chumbo solubilizado e com precipitado de bário. 
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17- Após 2 minutos, acrescentar 1 mL de água para total transformação do 

precipitado.  

18- Filtrar, em papel de filtro analítico, e descartar o resíduo contido no filtro 

(figura 10).   

19- Adicionar de duas a três gotas de vermelho de metila à solução 

reservada da filtração e ajustar o pH com hidróxido de amônio concentrado até pH 6-

6,0.  

20- Adicionar 1 mL de ácido sulfúrico 3 mol/L e, caso a precipitação não 

aconteça, acrescentar 1 mL de etanol 80% e agitar, com auxílio de bastão de vidro, 

até que a precipitação ocorra. Anotar a data e hora da precipitação (figura 11).  

Figura 9 – Chumbo em solução após filtração.  

Figura 11 – Precipitação do sulfato de chumbo. 

Figura 10 – Adição de sulfeto de sódio e precipitação de sulfeto de chumbo. 



16 
 

21- Filtrar o precipitado em papel de filtro nº44 (tipo Whatmann ou similar) 

previamente limpo (com etanol 80%), seco (estufa a 70ºC por 1h) e pesado, utilizando 

etanol 80% para a lavagem final (figura 12).  

22- Após a filtração, remover o papel de filtro com o precipitado, secar 

(estufa a 70ºC por 1 h) e pesar novamente (figura 13). A diferença entre a massa do 

papel de filtro vazio e a massa do papel de filtro com o precipitado corresponde à 

massa do precipitado. 

O rendimento químico é calculado usando a massa do precipitado. Como 

chumbo estável foi adicionado ao início da marcha analítica, na forma de carreador, e 

a contribuição em massa do 210Pb é desprezível, considera-se que a massa de 

chumbo remanescente no final do processo corresponde à quantidade de carreador 

inserida no início. Portanto o rendimento químico é calculado em função da quantidade 

Figura 13 – Filtros contendo o precipitado de PbSO4. 

Figura 12 – Esquema de filtração à vácuo do PbSO4. 
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de carreador adicionado e encontrado ao final do processo, segundo a equação 

abaixo: 

 

R =
mcheio − mvazio

f
 

 

f = (CPb ∙ vPb) ∙
MMPbSO4

MAPb
 

 

Em que 

mcheio: massa do filtro com precipitado; 

mvazio: massa do filtro sem precipitado; 

f: fator de cálculo do rendimento químico; 

CPb: concentração do carreador de Pb2+; 

vPb: volume adicionado do carreador de Pb2+; 

MMPbSO4
: massa molecular do PbSO4; 

MAPb: massa atômica do chumbo. 

Considerando a adição de 1000 µL de carreador de Pb2+ (20 mg/mL), o fator de 

cálculo do rendimento químico é “f” = 29,3.  

 

 

3.2. Preparo da solução padrão 

 

Dois procedimentos distintos foram utilizados no preparo da solução padrão de 

acordo com a metodologia de análise pelo LSC. 

 

 

 

(1) 

(2) 
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3.2.1. Método em gel 

 

No método utilizado para preparo da solução padrão para contagem, em 

suspensão em gel, foram empregadas duas soluções cintiladoras da Perkin Elmer© 

(KIM et al., 2001) e frascos de cintilação de polietileno (20 mL, Ø 27 mm, altura de 

61 mm). 

O método consiste nas seguintes etapas: 

1- Transferir o filtro com precipitado para um frasco de cintilação e 

adicionar 4 mL de água destilada.  

2- Sonicar, com auxílio de um ultrassom (40 kHz), até total 

desprendimento do precipitado (figura 14).  

3- Lavar o filtro com 4 mL de água destilada, diretamente no frasco de 

cintilação que contém o precipitado.  

4- Adicionar 4 mL da solução cintiladora Ultima Gold AB e 8 mL da solução 

cintiladora Insta-Gel Plus.  

5- Agitar vigorosamente o frasco para homogeneização e manter sob 

refrigeração (de 2ºC a 14ºC) por 1h, para atingir a consistência de gel (figura 15).  

Figura 15 – Amostras na geladeira para atingir a 

consistência de gel. 

Figura 14 – Processo de sonicação. 
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6- Após esse tempo, retirar os frascos da refrigeração, limpar a superfície 

dos mesmos com auxílio de etanol 80%, posicionar no cintilador líquido e esperar 1 h 

até que o equilíbrio térmico com o ambiente seja atingido (figura 16).  

 

 

3.2.2. Método do efeito Cerenkov 

 

Foi utilizado uma solução de acetato de amônio 10 mol/L para o método do 

efeito Cerenkov pelo fato do sulfato de chumbo ser facilmente solubilizado, 

apresentado uma solução final incolor e translúcida, e frascos de cintilação de 

polietileno (20 mL, Ø 27 mm, altura de 61 mm).   

O método consiste nas seguintes etapas: 

1- Transferir o filtro para um frasco de cintilação e adicionar de 5 mL de 

acetato de amônio 10 mol/L.  

2- Sonicar (utilizando ultrassom, 40 kHz) até total desprendimento do 

precipitado.  

3- Lavar o filtro com 5 mL de solução de acetato de amônio 10 mol/L, 

diretamente no frasco de cintilação que contém o precipitado.  

4- Adicionar mais 5 mL de acetato de amônio 10 mol/L ao frasco e agitar 

até homogeneização.  

5- Limpar a superfície do frasco com auxílio de etanol 80%, posicionar no 

cintilador e aguardar aproximadamente 1 h para obtenção do equilíbrio térmico 

(figura 16).  

A figura 17 apresenta o fluxograma da marcha analítica. 

Figura 16 – amostras no cintilador líquido. 
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3.3. Calibração do Cintilador Líquido 

 

O cintilador líquido (Quantulus 1220 - Perkin Elmer/Wallac) utilizado nas 

análises das amostras está instalado no Laboratório de Bioanálise “In Vitro” da Divisão 

de Dosimetria do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 

 

 

3.3.1. Determinação do valor de PSA (pulse shape analysis) 

 

Considerando que a discriminação entre partículas  e β feita pelo cintilador 

não é 100% eficiente e objetivando minimizar as interferências , determinou-se o 

valor ótimo do nível de PSA. 

 

Figura 17 – Fluxograma da marcha analítica. 
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Se um emissor beta puro é medido, a interferência beta (τβ) é obtida como: 

(PUJOL e SANCHEZ-CABEZA, 1997) 

𝜏𝛽 =
𝛼

𝛼 + 𝛽
 

e se uma fonte α pura é medida, a interferência α (τα) é obtida como: 

 

𝜏𝛼 =
𝛽

𝛼 + 𝛽
 

em que α é a taxa de contagem líquida observada no espectro α e β é a taxa 

correspondente no espectro β. 

O valor ótimo do nível de PSA é o valor que minimiza a interferência total (𝜏), 

que é a soma das interferências α e β  (VILLA et al., 2003). 

 

𝜏 = 𝜏𝛼 + 𝜏𝛽  

A interferência alfa normalmente é considerada independente da energia de 

emissão, como uma primeira aproximação (VILLA et al., 2007). O 241Am 

(E = 5485,56 keV 84,8% e  E = 5442,80 keV 13,1%) (IAEA, 2016) é um emissor alfa 

adequado para a calibração do 210Pb por ter sua energia próxima ao valor da energia 

do 210Po (E =  5304,33 keV 100% e E =  4516,58 keV 0,001%) (IAEA, 2016), 

produto de decaimento do 210Pb (KIM et al., 2001). 

A interferência beta é fortemente dependente da energia. Por essa razão, um 

emissor beta puro adequado para a calibração depende de sua energia de emissão. 

De acordo com VILLA et. al. (2003; 2007), apesar da energia do 99Tc (Eméd = 84,6 keV 

e Emáx = 293,5 keV >99,9%, Eméd = 81,7 keV e Emáx = 204,0 keV 0,001%) (IAEA, 2016) 

não ser igual à do 210Pb (Eméd = 16,16 keV e Emáx = 63,5 keV 16% e Eméd = 4.16 keV e 

Emáx = 17,0 keV 84%) (IAEA, 2016), seus espectros são coincidentes na janela de 

contagem. Por essa razão o 99Tc é um beta emissor adequado para calibrar as 

interferências β na janela do 210Pb. Já o espectro do 40K (Eméd = 560,18 keV e 

Emáx = 1311 keV 89%) (IAEA, 2016), devido à sua energia mais alta, coincide com o 

espectro do 210Pb-210Bi e, por essa razão, é adequado para calibração do espectro 

completo. 

O procedimento consiste nas seguintes etapas: 

(3) 

(4) 

(5) 
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1- Em um becker contendo 10 mL de água destilada,  adicionar 1000 µL 

de carreador de chumbo 20 mg/mL. 

2- Adicionar 1 mL de ácido sulfúrico 3 mol/L. 

3- Filtrar o precipitado em papel de filtro nº44 (tipo Whatmann ou similar) 

previamente limpo (com etanol 80%), seco (estufa a 70ºC por 1h), utilizando etanol 

80% para a lavagem final (figura 12).  

4- Após a filtração, remover o papel de filtro com o precipitado, secar 

(estufa 70ºC por 1 h).  

5- Em três frascos de cintilação (polietileno, 20 mL, Ø 27 mm, altura de 

61 mm), adicionar (em cada) o filtro com precipitado, 8 mL de solução Insta-Gel Plus e 

4 mL de solução cintiladora Ultima Gold AB. Esses frascos tem o objetivo de simular 

uma amostra, porém sem possuir o isótopo radioativo 210Pb. 

6- Em um dos frascos, adicionar 15 gotas de uma solução padrão de 99Tc 

(material de referência certificado, LNMRI/IRD nº 182L12).  

7- Em outro frasco adicionar 15 gotas de uma solução padrão de 241Am 

(material de referência certificado, LNMRI/IRD nº 120L08).  

8- No terceiro e último frasco adicionar 30 L da solução saturada de 40K, 

preparada a partir da adição de 15 g de carbonato de potássio em 10 mL de água 

destilada, sob aquecimento (temperatura de 80ºC). 

Após o posicionamento dos frascos no cintilador, configurou-se o protocolo de 

contagem para as janelas alfa e beta dentro da faixa de canais, com o tempo de 

5 minutos e PSA inicial de 5. Variou-se o valor de PSA em 5 após cada contagem, até 

atingir 120.  

Para o cálculo do melhor valor de PSA usou-se as equações (3), (4) e (5).  

 

 

3.3.2. Curva de eficiência para 210Pb 

 

Prepararam-se cinco amostras a partir de uma quantidade conhecida da 

solução padrão de 210Pb (material de referência certificado, LNMRI/IRD nº 03L14), 

possibilitando assim conhecer a atividade da amostra. Realizou-se toda a marcha 

analítica incluindo o preparo da fonte, além do branco reagente. Os padrões foram 

contados tão logo quanto possível, após a precipitação do PbSO4, e assim 

sucessivamente todos os dias por até pelo menos 50 dias após a precipitação e, após 
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esse período, com intervalos irregulares por até pelo menos 110 dias. O tempo de 

contagem dos padrões e do “branco” foi de 100 minutos. 

Os valores encontrados de contagem foram utilizados para o cálculo da 

eficiência, conforme a equação: 

 

𝜀(∆𝑡) =
𝑛′

𝑎 − 𝑛′
0

𝑡 ∙ 𝑚𝑝 ∙ 𝐴𝑒𝑝

 

 

 

Tal que: 

n'a: contagens do padrão da calibração;  

n'0: contagens do branco;  

t: tempo de contagem;  

mp: massa adicionada do padrão;  

Aep
: Atividade específica do padrão. 

A eficiência é dependente do tempo decorrido entre a precipitação do sulfato de 

chumbo e a contagem. 

Inicialmente calibrou-se o sistema para o método de gel e, posteriormente, para 

o método do efeito Cerenkov.  

 

3.4. Cálculo da atividade de 210Pb 

 

Após a calibração em eficiência, a atividade pode ser determinada através da 

equação 

 

A =
na − n0

t ∙ R ∙ m ∙ ε
 

Onde: 

(6) 

(7) 
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na: contagens da amostra; 

n0: contagens do branco; 

t: tempo de contagem; 

R: rendimento químico; 

m: massa da amostra; 

: eficiência de contagem. 

A estimativa de incertezas utilizado foi o das derivadas parciais (INMETRO, 

2003) e a incerteza quanto à regressão linear na curva de eficiência foi determinada a 

partir do valor do resíduo do método dos mínimos quadrados  (MELO, 2016).  

A determinação do valor de limite de detecção e fator de decisão foi feito de 

acordo com a ISO 11929: “Determination of the characteristic limits (decision 

threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of 

ionizing radiation”  (ISO, 2010a).  

As equações para o cálculo de incerteza e as equações do limite de detecção 

encontram-se no anexo B. 

 

 

3.5. Validação da técnica 

 

Os critérios utilizados para a análise da técnica foram: bias relativo, 

repetitividade, índice z e erro normalizado, utilizando como base a ISO 28218: 

“Radiation protection -- Performance criteria for radiobioassay” (ISO, 2010b) e o 

documento “Orientações sobre validação de métodos de ensaios químicos” 

(INMETRO, 2010). Maiores detalhes podem ser encontrados no anexo C.  

O teste de desempenho (rastreabilidade implícita) foi realizado utilizando-se 

amostras de 210Pb em água do Programa Nacional de Intercomparação (PNI) neste 

exercício. O valor da atividade da amostra não é previamente revelado aos 

laboratórios participantes.  

A amostra de intercomparação é recebida e protocolada. A amostra recebida 

contém um volume aproximado de 1L. Como o resultado final deve ser reportado em 

Bq/L, preparam-se cinco replicatas a partir da retirada de alíquotas de 125 mL da 
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amostra (para facilitar na estimativa das incertezas de medição, utiliza-se o valor da 

massa) em becker de 250 mL e prepara-se um sexto becker contendo apenas água 

destilada, que é utilizado como branco reagente. As replicatas e o branco reagente 

são submetidos ao processo de radioquímica descrito anteriormente e o preparo da 

solução padrão é feito de acordo com o método de leitura final desejado (gel ou 

Cerenkov).  Como o resultado final a ser apresentado deve ser a partir da média de 

três replicatas, exclui-se o maior e o menor valor obtido.  

 

3.6. Avaliação da aplicabilidade da metodologia para monitoração interna 

 

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da técnica para monitoração interna 

de indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs) e indivíduos do público (homem 

padrão, adulto), foram elaborados alguns cenários prováveis de incorporação do 210Pb.  

Para o cálculo da atividade do radionuclídeo incorporado, a partir de dados de 

bioanálise, utilizam-se os valores das frações de retenção ou excreção (m(t)) 

resultantes da incorporação de 1 Bq do radionuclídeo de interesse, seja por inalação 

ou ingestão (CNEN, 2011). Essas frações são derivadas dos modelos biocinéticos 

adotados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e seus valores 

podem ser obtidos através do programa computacional AIDE (Activity and Internal 

Dose Estimates). O AIDE é um programa para o cálculo da atividade nos diversos 

compartimentos do corpo e para a estimativa da dose efetiva comprometida devido à 

exposição e incorporação, utilizando-se dados de bioanálise (BERTELLI et al., 2008).  

A fração de excreção representa a quantidade excretada no compartimento 

(urina ou fezes) do total incorporado em determinado intervalo de tempo após a 

incorporação. Para chegar ao valor total incorporado (I) deve-se considerar a taxa de 

excreção (M) do compartimento que, nesse caso, corresponde à atividade medida na 

amostra.  

Para avaliação da metodologia considerou-se que a atividade medida na 

amostra fosse correspondente ao valor do limite de detecção, devidamente corrigido 

para a quantidade de uma coleta de 24h. 

𝑀 = 𝐿𝐷𝑄24ℎ
  

Em que: 

M é a atividade medida na amostra; 

(8) 
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LD é o valor do limite de detecção da metodologia e 

Q24h é o volume ou a massa padrão para uma coleta de 24h. 

A quantidade padrão considerada para cálculo foi de 1,6 L para uma coleta de 

urina de 24 h (adulto, homem) (ICRP, 2002) e 3,7 g de massa de cinzas para uma 

coleta de fezes de 24h, ambas para homem padrão (SOUSA, 2005). 

Assim, com os valores de m(t) e M, pode-se calcular a atividade incorporada a 

partir da equação 9.   

 

𝐼 =  
𝑀

𝑚(𝑡)
 

Em que: 

I é a incorporação; 

M é a atividade medida na amostra e 

m(t) a fração de excreção. 

Para transformar a atividade incorporada em dose efetiva comprometida, 

utiliza-se a equação 10. 

𝐷 = 𝐼 ∙ 𝑒(𝑔) 

em que: 

D é a dose efetiva comprometida; 

I é o valor da atividade do radionuclídeo incorporada e 

e(g) é o coeficiente de dose para o radionuclídeo em questão, via ingestão ou 

inalação. 

O valor de e(g) é tabelado e encontram-se na tabela 2 e 3. 

 

 

 

(9) 

(10) 
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Tabela 2 – Coeficiente de dose efetiva (e) por ingestão e inalação de 

210
Pb (AMAD = 1 µm e 5 µm) para 

IOEs, homem padrão, adulto. 

 Inalação Ingestão 

Tipo f1 e (Sv/Bq)(1 µm) e (Sv/Bq)(5 µm) f1 e (Sv/Bq) 

F 0,2 8,9E-07 1,1E-06 0,2 6,8E-07 

 

Tabela 3 - Coeficiente de dose efetiva (e) por ingestão e inalação de 
210

Pb (AMAD = 1 µm) para membro 

do público, homem padrão, adulto. 

 Inalação Ingestão 

Tipo f1 e (Sv/Bq)(1 µm) f1 e (Sv/Bq) 

F 0,2 9,0E-07 

0,2 6,9E-07 M 0,1 1,1E-06 

S 0,01 5,6E-06 

 

O resultado obtido foi então comparado com o valor do limite de dose anual, no 

caso de exposição do indivíduo do público, que é de 1 mSv/a.  

No caso de IOE é necessário planejar um programa de monitoração, pois a 

determinação da frequência de monitoração é um parâmetro importante para o cálculo 

do nível de referência. A fim de avaliar a metodologia para diferentes intervalos de 

monitoração, ao invés da determinação da frequência de monitoração, calculou-se 

qual seria a fração de dose correspondente ao intervalo que, integrada, não 

ultrapassasse o valor do nível de registro no final do ano, que é de 1 mSv 

(equação 11). 

𝐷 =
𝑁𝑅

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑡⁄
 

No qual: 

D é a dose efetiva comprometida; 

NR é o nível de registro (1 mSv / ano); 

t é o intervalo de monitoração, em dias. 

Para o caso de monitoração de IOE, o valor de fração de excreção utilizado no 

cálculo é considerando que a incorporação aconteceu no meio do intervalo de 

monitoração (m(t/2)) (ICRP, 1997; ISO, 2006). 

(11) 
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Os seguintes cenários foram avaliados: 

 Exposição ocupacional única. 

 Exposição dos indivíduos do público única. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Radioquímica 

 

O rendimento químico médio obtido para as amostras de intercomparação foi 

de 76,4%, variando de 56,3% a 89,4%. A tabela 4 apresenta a comparação entre os 

valores obtidos pela técnica proposta neste trabalho e a literatura referente a técnicas 

de análise de 210Pb por cintilação líquida. 

Tabela 4 – Valores de rendimento químico para técnicas de análise de 
210

Pb por cintilação líquida. 

 
Rendimento químico 

médio (%) 
Variação Tipo de amostra 

Neste trabalho 76,4 56,3 - 89,4 Líquidas 

VILLA et. al. (2007) 60 20 - 95 Solo 

Blanco et. al. (2004) 69,0 57,3- 76,1 Geológica de referência 

Lozano et. al. (2010) (69 ± 6) (58 ± 9) - (69 ± 9) Líquidas 

Lozano et. al. (2012) 64 - Líquidas 

 

O valor do rendimento químico obtido é compatível com os valores encontrados 

na literatura quando considerado o mesmo tipo de amostra (líquida), e é considerado 

bom para radioquímica. 

 

4.2. Calibração da instrumentação 

 

A figura 18 apresenta o espectro do padrão, pelo método de gel, em dois 

momentos distintos: logo após a precipitação do 210Pb (em vermelho) e após atingindo 

o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi (em verde), que é de 15 dias, além do 

branco reagente (em azul). Pode-se observar um primeiro pico entre os canais 0 e 

325, referente à contribuição do 210Pb, e um segundo pico após o canal 325, 

representando a contribuição do 210Bi.  



30 
 

A partir da observação do espectro resolveu-se trabalhar com duas faixas de 

canal, uma que considerasse apenas a contribuição do 210Pb e outra considerando 

ambas as contribuições (210Pb e 210Bi). Então, para a primeira faixa de canal, fixou-se o 

limite inferior para a região da energia no canal 5, a fim de evitar contagens causadas 

por luminescência no coquetel, e o limite superior no canal 325, onde o pico do 210Pb 

termina. O limite inferior para a determinação do espectro de 210Pb-210Bi também foi 

fixado no canal 5, porém seu limite superior foi fixado no canal 1024, englobando todo 

o 210Bi. 

 

4.2.1. Determinação do valor de PSA 

 

É necessário selecionar a calibração das interferências α e β na janela do 210Pb 

(241Am/99Tc) e/ou na janela do 210Pb – 210Bi (241Am/40K). Considerando a faixa de canal 

de 5 a 325 (janela do 210Pb), o menor valor encontrado para o PSA foi de 75. Para a 

faixa de canal de 5 a 1024 (na janela do 210Pb – 210Bi) o valor mínimo de PSA 

encontrado foi 70, conforme apresentado na tabela 5.  

 

 

Figura 18 – Espectro β de 
210

Pb e 
210

Bi pelo método de gel. Em vermelho, espectro após a precipitação; 
em verde, após atingido o equilíbrio secular e em azul do “branco”. 



31 
 
Tabela 5 – Nível de PSA e interferências α, β e total usando 

99
Tc e 

40
K como emissores β e 

241
Am como 

emissor α. 

Radionuclídeo PSA Interferência alfa Interferência beta Interferência total 

   ±σ  ±σ  ±σ 

Tc-99 60 1,0000 0,024 0,016 0,0011 1,016 0,024 

 65 0,9241 0,080 0,012 0,0010 0,936 0,080 

 70 0,9444 0,099 0,016 0,0011 0,961 0,099 

 75 0,9032 0,079 0,007 0,0007 0,910 0,079 

 80 0,9565 0,115 0,008 0,0007 0,964 0,115 

 85 0,9500 0,099 0,008 0,0007 0,958 0,099 

 90 0,9577 0,115 0,000 0,0000 0,958 0,115 

        

K-40 60 0,045 0,0002 0,060 0,0012 0,105 0,0012 

 65 0,051 0,0003 0,037 0,0009 0,088 0,0009 

 70 0,061 0,0003 0,020 0,0007 0,081 0,0007 

 75 0,082 0,0004 0,011 0,0005 0,093 0,0007 

 80 0,110 0,0006 0,011 0,0005 0,121 0,0008 

 85 0,155 0,0008 0,003 0,0002 0,157 0,0009 

 90 0,215 0,0012 0,006 0,0003 0,221 0,0012 

Obs,: Interferências totais mínimas estão marcadas em negrito 

Não foi encontrado um único valor de PSA que minimizasse a interferência total 

para ambas as faixas de canal. Ao utilizar os dois valores de PSA, um para cada faixa 

de canal, eleva-se consideravelmente o tempo de análise da amostra, pois esta teria 

de ser contada duas vezes: uma para cada PSA. Portanto, por questões práticas, um 

único valor de PSA foi estabelecido na avaliação da metodologia. Escolheu-se 

trabalhar com o valor de PSA 75, pois esse é o valor que minimiza as interferências 

totais na faixa de canal em que se encontra o espectro do 210Pb, mesmo sabendo que 

esse não é o valor que minimiza as interferências na faixa de canal que corresponde 

ao espectro do 210Pb – 210Bi. Apesar disso, o valor da interferência total nesta faixa de 

canal não sofre um aumento expressivo de seu valor mínimo se for considerado o 

valor de PSA 75. Os dados completos estão disponíveis no anexo D. 

 

4.2.2. Curva de eficiência 

 

Os dados obtidos experimentalmente para levantamento das curvas 

encontram-se no anexo E. 
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4.2.2.1. Método de suspensão em gel 

 

4.2.2.1.1 Faixa de canal de 5 a 325 

 

Na análise de suspensão em gel, o 210Pb e o 210Bi são utilizados para a 

construção da curva de eficiência.   

Após tratamento dos dados e levantamento da curva, para a faixa de canal de 

5 a 325 verificou-se que o valor calculado da eficiência variava no tempo durante os 

primeiros 15 dias após a precipitação, conforme figura 19.  

 

Figura 19 – Curva de eficiência para a faixa de canal de 5 a 325 (
210

Pb), até 15 dias após a precipitação. 

 

A fim de verificar se esse aumento era devido à sobreposição do início do 

espectro do 210Bi no final do espectro de 210Pb (figura 18, espectro vermelho), analisou-

se o comportamento da eficiência considerando apenas a primeira metade do espectro 

de chumbo (canais 5-225), região em que não é esperada a interferência do bismuto 

(figura 20). 
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A curva obtida demonstra que o valor da eficiência do 210Pb não varia com o 

tempo, o que era esperado, considerando que a meia-vida do radionuclídeo é de 22,2 

anos (figura 21). Com isso pode-se concluir que a variação do valor da eficiência no 

tempo percebida na curva considerando as contribuições dos canais de 5 a 325, para 

os 15 primeiros dias após a precipitação, é devido à pequena contribuição do 210Bi no 

espectro de 210Pb na região de sobreposição. 

 

Figura 21 – Curva de eficiência para a primeira metade do pico de 
210

Pb (canais 5-225), para até 15 dias 

após a precipitação. 
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Ainda analisando a curva de eficiência para a faixa de canal de 5 a 325, após 

atingido o equilíbrio secular entre 210Pb e seu produto de decaimento 210Bi (15 dias), a 

curva de eficiência torna-se constante no tempo (figura 22). 

 
Figura 22 – Curva de eficiência para a faixa de canal de 5 a 325 (

210
Pb), após atingido o equilíbrio 

secular. 

 

4.2.2.1.2 Faixa de canal de 5 a 1024 

 

Esse valor constante da eficiência reflete o equilíbrio obtido entre a taxa de 

decaimento 210Pb com a taxa de produção e decaimento de 210Bi. Com isso a 

contribuição do 210Bi no espectro de 210Pb passa a ser constante.  

Quando considera-se ambos os espectros (210Pb e 210Bi, faixa de canal de 5 a 

1024, figura 18 espectro em verde), observa-se um aumento significativo da eficiência 

no tempo para os 15 primeiros dias de contagem (após a precipitação) em 

comparação a apenas o espectro de 210Pb, conforme pode ser visto na figura 23. 
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O aumento da eficiência no tempo reflete o crescimento da contribuição do 

210Bi nas contagens. Como a contribuição do bismuto é mais significativa quando 

considerada a faixa de canal de 5 a 1024, o aumento na eficiência também é mais 

significativo.  

O equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi ocorre 15 dias após a precipitação, 

porém, quando considerada a contribuição do espectro do 210Bi na construção da 

curva de eficiência, a estabilidade não é alcançada nesse prazo, mas sim após 

21 dias. Ao analisar a sub-série de decaimento do 210Pb (figura 24), observa-se que há 

outros produtos de decaimento, com baixa intensidade absoluta, mas que são 

emissores beta com faixa de energia próxima à do bismuto. 

Figura 24 – Esquema de decaimento detalhado da sub-série do 
210

Pb. 
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Portanto, a diferença entre a data teórica do equilíbrio secular entre o 210Pb e o 

210Bi e a data experimental de estabilidade da curva de eficiência pode ser devida à 

contribuição dos outros produtos de decaimento beta emissores, mesmo que 

levemente, para a formação do espectro contínuo de 210Bi.  

Após atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi, não há mais mudança 

significativa do valor da eficiência média ao longo do tempo, porque o 210Bi já atingiu 

sua máxima contribuição para as contagens naquela região do espectro (figura 25).  

 

Figura 25 – Curva de eficiência pelo método de suspensão em gel para os canais de 5 a 1024 após 

atingido o equilíbrio secular. 

 Assim, para cada faixa de canal foram obtidas duas curvas: uma para antes de 

atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e 210Bi, que é dependente do tempo e, por 

isso, quando da realização da análise deve haver controle do tempo; e outra após 

atingido o equilíbrio, que é independente do tempo decorrido entre a precipitação e a 

contagem.  

  

4.2.2.2. Método do efeito Cerenkov 

 

A figura 26 apresenta o espectro do padrão relativo ao efeito Cerenkov em dois 

momentos distintos: logo após a precipitação do 210Pb (em vermelho) e após atingindo 

o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi (em verde), que é de 15 dias, além do 

“branco” (em azul). Na análise pelo efeito Cerenkov, somente os elétrons do 210Bi 

contribuem para a formação da curva de eficiência, pois os elétrons do 210Pb não têm 

energia suficiente para provocar o efeito. O pico apresentado no espectro é referente 

ao 210Bi, portanto somente a faixa de canais de 5-550 foi analisada.  
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A eficiência média para o método do efeito Cerenkov é menor que a do método 

de gel, pelo fato de somente o 210Bi contribuir para a construção da curva e não haver 

processo de cintilação proveniente da solução cintiladora, mas sim luminescência do 

efeito Cerenkov.  Logo após a precipitação, a contribuição do 210Bi para a eficiência 

aumenta conforme se aproxima o equilíbrio secular (figura 27). Após atingido, a 

eficiência não varia no tempo, conforme demonstrado no gráfico de calibração 

(figura 28). 

 

Figura 27 – Curva de eficiência do 
210

Bi pelo efeito Cerenkov, até 21 dias após a precipitação. 
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Figura 28 – Curva de eficiência pelo efeito Cerenkov após atingido o equilíbrio secular. 

 

 

4.3. Testes de desempenho 

 

Um parâmetro de qualidade utilizado para avaliação da exatidão do método, de 

acordo com a ISO 28218 (ISO, 2010b), é a análise do bias relativo e repetitividade. O 

bias relativo estima o quão próximo do valor verdadeiro está o valor determinado 

experimentalmente. A repetitividade do processo de medida é avaliada pela dispersão 

relativa dos valores de bias relativo de cada replicata com o valor do bias relativo 

médio. Os resultados encontrados para as replicatas utilizadas no ensaio de 

proficiência podem ser observados na figura 29.  

Figura 29 – Limite de aceitação para o bias relativo e a repetitividade e os valores encontrados para as 

diferentes metodologias. 
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Os resultados para o bias relativo devem estar entre - 0,25 e 0,50, e o valor 

absoluto da repetitividade deve ser menor ou igual a 0,4. Todas as replicatas utilizadas 

durante o período de avaliação do ensaio de proficiência obtiveram valores 

satisfatórios na avaliação do bias relativo e repetitividade.  

Amostras da solução de 210Pb em água do Programa Nacional de 

Intercomparação, promovido pelo IRD, foram utilizadas para os testes de 

desempenho. O desvio normalizado é utilizado como parâmetro de avaliação pelo 

programa de intercomparação. Os valores encontrados para o desvio normalizado das 

diferentes amostras e técnicas apresentam-se na figura 30.  

 

Figura 30 – Resultados da análise de amostras de 
210

Pb em água pelo Programa Nacional de 

Intercomparação, em função do desvio normalizado. 

Valores de desvio normalizado |D| ≤ 2 são considerados bons, entre 3 ≤ |D| ≤ 2 

aceitáveis e |D| ≥ 3 fora de controle. Durante o período em que a metodologia foi 

submetida ao ensaio de proficiência, todos os resultados encontrados foram 

considerados bons, independentemente da metodologia de análise aplicada ou faixa 

de canal analisada. 

De acordo com o documento “Orientações sobre validação de métodos de 

ensaios químicos” (INMETRO, 2010), um dos parâmetros para avaliação da exatidão e 

tendência do método é a determinação do índice z e do erro normalizado. Para o 

índice z, valores iguais ou abaixo de 2 são satisfatórios, acima de 2 e menores ou 

iguais a 3 são questionáveis e acima de 3 insatisfatórios; para o erro, valores iguais ou 

abaixo de 1 são classificados como adequados.  
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Todos os resultados, tanto do método de gel para ambas as faixas de canal e 

método do efeito Cerenkov obtiveram índices satisfatórios (anexo F). 

Na tabela 6 encontram-se os resultados da análise de uma mesma amostra de 

210Pb em água do PNI para as diferentes metodologias propostas e em diferentes 

intervalos de tempo, com os valores encontrados de bias, índice z e erro normalizado.  

Tabela 6 – Resultados do PNI para 
210

Pb em água comparando as duas faixas de canal para o método de 

gel e o efeito Cerenkov.  

Método 

Tempo após a 

precipitação 

(dias) 

Atividade 

analítica 

(Bq/L) 

Valor de 

referência (Bq/L) 

Bias 

(%) 

Índice 

z 

Erro 

normalizado 

Gel 

(canais 5 – 325) 

2 0,768 ± 0,043 

0,760 ± 0,150 

  1,1   0,1   0,1 

8 0,756 ± 0,043 - 0,5   0,0   0,0 

15 0,764 ± 0,035   0,5   0,0   0,0 

35 0,751 ± 0,038 - 1,2 - 0,1 - 0,1 

Gel 

(canais 5 – 1024) 

2 0,766 ± 0,086 

0,760 ± 0,150 

  0,8   0,0   0,0 

8 0,762 ± 0,071   0,3   0,0   0,0 

15 0,742 ± 0,058 - 2,4 - 0,1 - 0,1 

35 0,765 ± 0,068   0,7   0,0   0,0 

Efeito Cerenkov 

2 0,779 ± 0,246 

0,760 ± 0,150 

2,5 0,1 0,1 

8 0,867 ± 0,154 14,1 0,7 0,5 

15 0,832 ± 0,121 9,5 0,5 0,4 

35 0,862 ± 0,097 13,4 0,7 0,6 

  

Analisando individualmente o desempenho das metodologias utilizadas, não se 

percebe diferença significativa entre os resultados quando comparadas as duas faixas 

de canal para a metodologia em gel, mesmo quando comparados diferentes intervalos 

de tempo após a precipitação, independentemente de ser antes ou após atingido o 

equilíbrio secular. Porém há diferença significativa (p < 0,05) entre o método de gel e o 

método do efeito Cerenkov. O teste utilizado para análise de variância foi o F de 

Snedecor e o t-student para análise das médias.  

Os resultados obtidos pelo método de gel apresentam valores aceitáveis de 

índice z e erro normalizado, sendo o valor do bias encontrado baixo, demonstrando 

ótima concordância entre o resultado obtido e o valor esperado. Os resultados obtidos 

por Cerenkov apresentam valores de bias maiores que o método de gel, porém 

apresentam valores aceitáveis de índice z e erro relativo. 
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4.4. Avaliação dos dados 

 

Uma mesma amostra de 210Pb em água do PNI foi contada durante um 

intervalo de tempo para a avaliação da estabilidade do método. O nível de advertência 

define o intervalo de valores considerados bons. O limite de controle define o intervalo 

de valores aceitáveis. Os dados obtidos encontram-se na figura 31. 

 

Figura 31 – Concentração da atividade do 
210

Pb em água (variação em função do tempo). 

As amostras analisadas, mesmo aproximadamente 40 dias após o preparo, 

demonstraram estabilidade para ambos os métodos, independentemente da faixa de 

canal analisada pelo método de gel. Vale ressaltar que a incerteza da atividade 

encontrada pelo método do efeito Cerenkov é muito alta nos primeiros dias, 

exatamente quando o efeito ainda é muito pequeno devido a pouca quantidade de 

210Bi formada. Porém, à medida que mais 210Bi é formado, a incerteza diminui.  

4.5. Limite de detecção 

 

Também foi analisada a evolução do limite de detecção no tempo, conforme 

pode ser observado na figuras 32 e 33. 
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Figura 33 – Variação do valor do limite de detecção para o 
210

Pb em função do tempo para o método do 

efeito Cerenkov e comparação com os valores obtidos para o método de gel (valor de referência 
0,760 ± 0,150 Bq/L). 

Para ambos os métodos, o limite de detecção tem seu maior valor quando a 

amostra é analisada logo após a precipitação e vai diminuindo conforme se aproxima o 

equilíbrio secular. Após atingido o equilíbrio secular, o valor é praticamente constante. 

Esta variação está relacionada com a variação do valor da eficiência de contagem.  

O maior valor encontrado de limite de detecção para o método de gel foi 

~24mBq/L para os canais de 5-325 e ~30mBq/L para os canais de 5-1024. Para o 

efeito Cerenkov o maior valor encontrado foi ~282mBq/L. Esse valor é ~10x maior que 
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Figura 32 – Variação do valor do limite de detecção em função do tempo para as faixas de canal do 
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o obtido pelo método de gel e reflete o fato da eficiência para o método Cerenkov ser 

bem menor que a eficiência pelo método de gel, para ambas as faixas de canal.  

 

4.6. Estimativa de dose 

 

Para análise da aplicabilidade da técnica foram utilizados os maiores valores 

do limite de detecção obtidos.  

 

 

4.6.1. Indivíduos do Público 

 

A possibilidade de monitoração, utilizando-se amostras de urina, referente a 

uma ingestão única de 210Pb para público adulto (homem) pelo método de gel está 

representada na figura 34.  

 

Figura 34 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, público adulto, homem). 

Comparou-se o valor da atividade incorporada, referente ao valor de limite de 

detecção, para as diferentes taxas de excreção no tempo. O valor limitante é o limite 

de dose de 1 mSv/a para o público.  

Caso a urina seja coletada até 285 dias após a suposta incorporação de 210Pb 

pelo indivíduo do público, qualquer metodologia proposta pode ser utilizada para a 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

D
o

s
e
 e

fe
ti

v
a
 m

ín
im

a
 d

e
te

c
tá

v
e
l 

(m
S

v
) 

Tempo após a incorporação (dias) 

Urina 24h - método de gel 

Gel (5-325); dia 1

Gel (5-1024); dia 1

Gel (5-325); dia 15

Gel (5-1024); dia 21

Limiar de dose



44 
 
detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a. Após 

decorrido esse tempo, o intervalo entre a suposta incorporação e a coleta da amostra 

determinará o tipo de metodologia que poderá ser utilizada para se obter valores de 

atividade referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv.  

Se a metodologia utilizada for através da contribuição do 210Pb (canais de 5 a 

325), o período entre a coleta da amostra de urina de 24h e a suposta incorporação de 

210Pb poderá ser de até 330 dias, caso a amostra seja analisada logo após a 

precipitação do PbSO4, ou de até 360 dias, caso a amostra seja analisada após 

atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi, que é de 15 dias após a 

precipitação do PbSO4.  

De maneira similar, se a metodologia de análise for através das contribuições 

do 210Pb e do 210Bi (canais de 5 a 1024), o intervalo entre a coleta da amostra de urina 

de 24h e a suposta incorporação do 210Pb poderá ser de até 285 dias, caso a análise 

da amostra seja realizada logo após a precipitação do PbSO4, ou de até 360 dias, 

caso a análise da amostra ocorra após atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 

210Bi, que é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso.   

A figura 35 apresenta a variação da dose efetiva mínima detectável para 

monitoração, utilizando-se amostras de fezes, referente a uma ingestão única de 210Pb 

para o indivíduo do público adulto (homem) pelo método de gel.  

 

Figura 35 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, público adulto, homem). 
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Caso as fezes sejam coletadas até 125 dias após a suposta incorporação de 

210Pb pelo indivíduo do público, qualquer metodologia proposta pode ser utilizada para 

a detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a. 

Após decorrido esse tempo, o intervalo entre a suposta incorporação e a coleta da 

amostra determinará o tipo de metodologia que poderá ser utilizada para se obter 

valores de atividade referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a.  

Se a metodologia utilizada for através da contribuição do 210Pb (canais de 5 a 

325), o período entre a coleta da amostra de fezes de 24h e a suposta incorporação 

de 210Pb poderá ser de até 145 dias, caso a amostra seja analisada logo após a 

precipitação do PbSO4, ou de até 170 dias, caso a amostra seja analisada após 

atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi, que é de 15 dias após a 

precipitação do PbSO4.  

De maneira similar, se a metodologia de análise for através das contribuições 

do 210Pb e do 210Bi (canais de 5 a 1024), o intervalo entre a coleta da amostra de fezes 

de 24h e a suposta incorporação do 210Pb poderá ser de até 125 dias, caso a analise 

da amostra seja realizada logo após a precipitação do PbSO4, ou de até 170 dias, 

caso a análise da amostra ocorra após atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 

210Bi, que é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso. 

A figura 36 apresenta os valores referentes ao método do efeito Cerenkov 

considerando atividade incorporada via ingestão única de indivíduo do público 

(homem).  

 

Figura 36 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, público adulto, homem). 
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Se a via de excreção considerada for fezes, o intervalo de tempo entre a 

suposta incorporação de 210Pb pelo indivíduo do público e a coleta da amostra de 24h, 

para a detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a, 

poderá ser de: até 16 dias após a suposta incorporação, caso a amostra seja 

analisada logo após a precipitação do PbSO4 ou até 60 dias após a suposta 

incorporação, caso a amostra seja analisada após atingido o equilíbrio secular entre o 

210Pb e o 210Bi, que é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso.  

Se a via de excreção considerada for urina, o intervalo de tempo entre a 

suposta incorporação de 210Pb pelo indivíduo do público e a coleta da amostra de 24h, 

para a detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a, 

poderá ser de: até 60 dias após a suposta incorporação, caso a amostra seja 

analisada logo após a precipitação do PbSO4 ou até 130 dias após a suposta 

incorporação, caso a amostra seja analisada após atingido o equilíbrio secular entre o 

210Pb e o 210Bi, que é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso.  

A possibilidade de monitoração, por via de excreção urinária, referente a uma 

incorporação por inalação contendo 210Pb com particulado de AMAD = 1 µm para 

público adulto (homem) pelo método de gel está representada na figura 37.  

 

Figura 37 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Publico adulto, inalação única de composto com f1(M) = 0,1 e AMAD = 1). 
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Caso a urina seja coletada até 255 dias após a suposta incorporação de 210Pb 

pelo indivíduo do público, qualquer metodologia proposta pode ser utilizada para a 

detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a. Após 

decorrido esse tempo, o intervalo entre a suposta incorporação e a coleta da amostra 

determinará o tipo de metodologia que poderá ser utilizada para se obter valores de 

atividade referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a.  

Se a metodologia utilizada for através da contribuição do 210Pb (canais de 5 a 

325), o período entre a coleta da amostra de urina de 24h e a suposta incorporação de 

210Pb poderá ser de até 300 dias, caso a amostra seja analisada logo após a 

precipitação do PbSO4, ou de até 345 dias, caso a amostra seja analisada após 

atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi, que é de 15 dias após a 

precipitação do PbSO4.  

De maneira similar, se a metodologia de análise for através das contribuições 

do 210Pb e do 210Bi (canais de 5 a 1024), o intervalo entre a coleta da amostra de urina 

de 24h e a suposta incorporação do 210Pb poderá ser de até 255 dias, caso a analise 

da amostra seja realizada logo após a precipitação do PbSO4, ou de até 360 dias, 

caso a análise da amostra ocorra após atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 

210Bi, que é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso.  

A figura 38 representa a situação em que a monitoração é realizada 

considerando excreção via fezes referente à inalação única de particulado contendo 

210Pb com AMAD = 1 µm para público adulto (homem) pelo método de gel.  
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Figura 38 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Publico adulto, inalação única de composto com f1(M) = 0,1 e AMAD = 1). 
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A figura 39 representa a situação em que a monitoração é realizada referente à 

inalação única de particulado contendo 210Pb com AMAD = 1 µm para público adulto 

(homem) pelo método do efeito Cerenkov.  

 

Figura 39 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1(M) = 0,1, AMAD = 1, público adulto, homem). 

Se a via de excreção considerada for fezes, o intervalo de tempo entre a 

suposta incorporação de 210Pb pelo indivíduo do público e a coleta da amostra de 24h, 

para a detecção de atividades referentes a dose efetiva mínima detectável de 1 mSv/a, 

poderá ser de: até 9 dias após a suposta incorporação, caso a amostra seja analisada 

logo após a precipitação do PbSO4 ou até 40 dias após a suposta incorporação, caso 

a amostra seja analisada após atingido o equilíbrio secular entre o 210Pb e o 210Bi, que 

é de 21 dias após a precipitação do PbSO4 neste caso.  
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Analisando os dados obtidos pode-se observar que, quanto menor o valor do 

limite de detecção, maior pode ser o intervalo entre a suposta incorporação de 210Pb e 

a coleta da amostra. Devido a isso, a metodologia desenvolvida utilizando solução 

cintiladora pelo método de gel permite a detecção de atividades referente a dose 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

D
o

s
e
 e

fe
ti

v
a
 m

ín
im

a
 d

e
te

c
tá

v
e
l 

(m
S

v
) 

Tempo após a incorporação (dias) 

Coleta 24h - método do efeito Cerenkov 

Fezes 24h (1 dia)

Fezes 24h (21 dias)

Urina 24h (1 dia)

Urina 24h (21 dias)

Limiar de dose



50 
 
efetiva mínima detectável de 1 mSv/a, através da análise da coleta de urina de 24h e 

fezes de 24h dos indivíduos do público, em um intervalo de tempo entre a 

incorporação e a análise muito maior que para o método do efeito Cerenkov. 

 

4.6.2. Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOEs 

 

No caso de monitoração de IOEs é necessário implantar um programa 

rotineiro, uma vez que a dose total, ao final de um ano, deve ser registrada se for igual 

ou maior a 1 mSv/a. O resultados da simulação dos cenários de ingestão e inalação 

de 210Pb por IOEs encontram-se nas figuras 40 a 45. A ICRP (1994c) recomenda neste 

caso intervalo de monitoração máximo de 180 dias.  

Na figura 40 podem-se observar os resultados da simulação da incorporação 

de 210Pb por ingestão e o valor de excreção via urina referente ao limite de detecção 

variando em função do tempo após a incorporação pelo IOE.  

 

 

Figura 40 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, IOE, homem). 

O método de gel pode ser empregado para a monitoração de IOEs com 

intervalos de até 180 dias, para ambas as faixas de canal, independentemente da 

utilização da curva de eficiência antes ou após atingido o equilíbrio secular. O mesmo 

vale para a análise de excreção via fezes (figura 41).  
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Figura 41 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, IOE, homem). 

Entretanto, no caso da análise pelo método do efeito Cerenkov, a monitoração 

só poderá ser feita com amostras de urina para o intervalo de monitoração de 60, 90 

ou 120 dias e somente utilizando a curva de eficiência após atingido o equilíbrio 

secular (figura 42).  

 

Figura 42 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Ingestão única de composto com f1 = 0,2, IOE, homem). 
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No caso da simulação por inalação (AMAD = 5 µm) o método de gel também 

demonstra ser eficaz para a monitoração de IOEs para urina 24h em intervalos de até 

180 dias, independente da faixa de canal utilizada, antes ou após atingido o equilíbrio 

secular (figura 43).  

 

Figura 43 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 5 µm, IOE,  homem). 

 Para coleta de fezes 24h, excetuando-se um programa de monitoração com 

intervalo de 14 dias, o método de gel pode ser aplicado para monitoração de IOEs 

com intervalo de até 180 dias (figura 44).  

 

Figura 44 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 5 µm, IOE,  homem). 
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Contudo, novamente, para a análise pelo método do efeito Cerenkov a 

monitoração só poderá ser aplicada para intervalos de 60, 90 ou 120 dias para coletas 

de urina de 24h utilizando a curva de eficiência após atingido o equilíbrio secular 

(figura 45).  

 

Figura 45 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 5 µm, IOE,  homem). 

Os resultados dos dados simulados para inalação única de particulado 

contendo 210Pb com AMAD = 1 µm são similares aos obtidos pela simulação de 

particulado com AMAD = 5 µm, indicando o mesmo intervalo de monitoração, e 

encontram-se no anexo G. 

Analisando os dados obtidos, a metodologia de uso de solução cintiladora pelo 

método de gel pode ser empregada em um programa de monitoração para indivíduos 

ocupacionalmente expostos, com monitorações duas vezes ao ano, pois atividades 

detectadas acima do limite de detecção serão referente a doses, que integradas em 

1 ano, ficarão abaixo do nível de registro de 1 mSv/a. 

O método do efeito Cerenkov pode ser empregado para análise de urina de 

24h, com intervalo de monitoração de bimestral a até três vezes ao ano, porém o 

laboratório deve manter um controle rigoroso do valor do limite de detecção para 

garantir que as doses integradas ao final de 1 ano encontrem-se abaixo do valor do 

nível de registro, caso a análise resulte em valor próximo do limite de detecção.  
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As tabela 7 e 8 apresentam o resumo dos resultados obtidos na análise dos 

cenários apresentados. 

Tabela 7 – Resumo dos diferentes cenários de incorporação de 
210

Pb para indivíduos do público, 

considerando o limite de dose de 1 mSv/a. 

Indivíduo do público (homem adulto) 

Cenário Método Matrix 
Período mínimo 

(dias) 

Período máximo 

(dias) 

Ingestão única  

(f1 = 0,2) 

Gel 
Urina 24h 285 360* 

Fezes 24h 125 170* 

Cerenkov 
Urina 24h 60 130 

Fezes 24h 16 60 

Inalação única  

(f1 (M) = 0,1,  

AMAD = 1 µm) 

Gel 
Urina 24h 255 360* 

Fezes 24h 130 180* 

Cerenkov 
Urina 24h 45 95 

Fezes 24h 9 40 

* considerando o espectro de 210Pb-210Bi após atingido o equilíbrio secular. 

 

Tabela 8 – Resumo dos diferentes cenários de incorporação de 
210

Pb para indivíduos ocupacionalmente 

expostos, considerando o nível de registro derivado de 1 mSv/a. 

Indivíduo ocupacionalmente exposto (homem adulto) 

Cenário Método Matrix 
Intervalo de monitoração 

(dias) 

Ingestão única (f1 = 0,2) 

Gel 
Urina 24h 

até 180 
Fezes 24h 

Cerenkov 
Urina 24h 60, 90 ou 120 

Fezes 24h Não aplicável 

Inalação única (f1 (M) = 

0,1, AMAD = 5 µm) 

Gel 
Urina 24h 

até 180* 
Fezes 24h 

Cerenkov 
Urina 24h 60, 90 ou 120 

Fezes 24h Não aplicável 

Inalação única (f1 (M) = 

0,1, AMAD = 1 µm) 

Gel 
Urina 24h 

até 180* 
Fezes 24h 

Cerenkov 
Urina 24h 60, 90 ou 120 

Fezes 24h Não aplicável 

* Não aplicável para intervalo de monitoração inferior a 30 dias. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O rendimento químico médio obtido foi de 76,4% e o precipitado, incolor, 

adequado para análise por cintilação líquida com quench colorimétrico minimizado.  

As metodologias desenvolvidas apresentaram estabilidade, valores adequados 

de bias, repetitividade, índice-z e consistência de resultados quando submetidas ao 

Programa Nacional de Intercomparação do IRD.  

Não foi observada diferença significativa entre a análise utilizando solução 

cintiladora, pelo método de gel, considerando a contribuição somente do 210Pb ou o 

espectro integrado de 210Pb-210Bi, antes ou após atingido o equilíbrio secular.  

No método de gel, o limite de detecção encontrado é adequado para o cálculo 

da dose efetiva comprometida, considerando o limite de dose de 1 mSv/a para a 

indivíduos do público, na análise da incorporação de 210Pb por ingestão ou inalação. A 

metodologia pode ser aplicada tanto para análises de amostras de 24h de urina ou 

fezes, chegando até o intervalo máximo de 360 dias entre a suposta incorporação de 

210Pb e a coleta da amostra após a incorporação, quando analisada uma coleta de 

urina de 24h considerando a contribuição do 210Pb e do 210Bi (canal 5-1024) e após 

estabelecido o equilíbrio secular. Portanto a metodologia pode ser empregada para a 

monitoração de uma população exposta.  

Quando há a necessidade uma análise rápida, a metodologia demonstrou-se 

eficaz para determinação de 210Pb, dentro do valor de limite de dose, com tempo de 

análise total podendo chegar a um mínimo de 5 dias. 

 A metodologia também demonstrou-se adequada para um programa de 

monitoração com intervalo de até 180 dias, período máximo recomendado pela ICRP 

(1994c), para indivíduo ocupacionamente exposto com incorporação tanto por 

ingestão como por inalação. Neste caso a técnica apresenta sensibilidade para 

detectar incorporações que resultem em doses efetivas comprometidas inferiores ao 

nível de registro. 

A análise pelo efeito Cerenkov apresenta um valor de eficiência de contagem 

da ordem de dez vezes menor que o método de gel devido ao fato de não ocorrer 

cintilação, mas sim luminescência produzida somente pelo 210Bi. A menor eficiência 

gera um limite de detecção proporcionalmente maior. Apesar disso, a técnica pode ser 

mais facilmente empregada, pois elimina a necessidade de coquetel cintilador e, pela 
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característica física do efeito Cerenkov, pode eliminar possíveis interferências de 

radionuclídeos beta emissores de baixa energia. Portanto poderia ser utilizada em 

conjunto com o método de gel para amostras desconhecidas ou quando há suspeita 

de interferência de outros radionuclídeos na análise. 

O valor obtido para o limite de detecção permite a aplicabilidade da 

metodologia desenvolvida na monitoração de indivíduo do público e ocupacionalmente 

exposto, chegando a um intervalo entre a suposta incorporação e coleta da amostra 

de urina de 24h de até 130 dias no caso de ingestão e 90 dias no caso de inalação 

para o indivíduo do público, e com aplicabilidade limitada para monitoração de IOEs 

(homem) com intervalos de 60, 90 ou 120 dias, tanto para incorporação por ingestão 

ou inalação, caso analisada urina de 24h. A metodologia não pode ser aplicada para 

análise de coleta fezes de 24h considerando o limite de dose para o público e o nível 

de registro para os IOEs. 

Portanto, a metodologia de análise de 210Pb por cintilação líquida apresentada 

neste trabalho apresentou resultados satisfatórios, especialmente pelo método de gel, 

independentemente da utilização do espectro do 210Pb na avaliação ou espectro 

integrado do 210Pb e seu produto de decaimento 210Bi, podendo ser empregada para 

monitoração da população ou de indivíduos ocupacionalmente expostos, respeitando a 

detecção de valores correspondentes ao limite de dose para a população e do nível de 

registro para IOEs.  

 Neste trabalho não foi analisado o comportamento da técnica para a utilização 

de frasco de cintilação de vidro, no caso do método de gel, ficando como sugestão 

para um trabalho posterior. 
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 ANEXO A - Série de decaimento do urânio 

 

 

Figura 46 – Série de decaimento do 
238

U. 
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ANEXO B - Incerteza e limite de detecção 

 

A estimativa das incertezas utilizado foi o das derivadas parciais (INMETRO, 

2003), a incerteza da curva de eficiência foi determinada a partir do resíduo (MELO) e 

os limites característicos obtidos conforme a ISO11929 (ISO, 2010a). 

 

1. Estimativa da incerteza padrão combinada  

i. Incerteza do rendimento químico 

a) Carreador de chumbo (CPb) 

Pureza do chumbo (P): 

 Dados do fabricante: P = 99,965 ± 0,008 % 

Assumindo distribuição retangular: u(P) =
0,00008 g

√3
= 0,000046 

Massa de chumbo (m): 

 Dados do certificado de calibração da balança: incerteza de 0,01 g (k = 2) 

Distribuição normal: u(m) =  √2 ∙ (
0,01 g

2
)

2

= 0,007 g 

Volume (V):  

 Dados do fabricante do balão volumétrico: 100 ± 0,8 mL a 20ºC 

Assumindo distribuição triangular: u(Fab. ) =
0,8 mL

√6
= 0,33 mL 

 Repetitividade experimental: u(Rep. ) = 0,94 mL 

 Variação de temperatura do laboratório: ∆V =  V0γ∆T  (12) 

∆T = ±4℃; γágua = 2,1 × 10−4℃−1 

∆V = 100 mL ∙ 2,1 × 10−4 ºC−1 ∙ ± 4 ºC =  ±0,084 mL  

Assumindo distribuição retangular: u(∆T) =  
0,084 mL

√3
= 0,050 mL 

Combinando as três contribuições: 

u(V) =  √0,332 + 0,842 + 0,0502 = 0,90 mL 
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Tabela 9 – Quantificação dos componentes da incerteza na preparação de carreador de chumbo. 

Componente Valor x u(x) u(x)/x 

Pureza do Pb 0,99965 0,000046 0,000046 

Massa de Pb (g) 2,00 0,007 0,0035 

Volume do balão (mL) 100,00 0,90 0,009 

 

Coeficientes de sensibilidade: 

CPb =
1000∙m∙P

V
=

(1000∙2,00) mg∙0,99965

100,00 mL
= 19,99 mg/mL  (13) 

∂CPb

∂P
=

1000∙m

V
  (14)  

∂CPb

∂m
=

1000∙P

V
  (15)  

∂CPb

∂V
= −

1000∙m∙P

V2
 (16) 

uc = C ∙ √(
u(P)

P
)

2
+ (

u(m)

m
)

2
+ (

u(V)

V
)

2
  (17) 

uc(CPb) = 19,99 mg mL⁄ ∙ √0,000052 + 0,00352 + 0,012 = 0,20 mg/mL 

 

b) Fator de conversão (f): 

Massa atômica (MA) e massa molecular (MM): 

 Dados da IUPAC:  

MA(Pb) = 207,2 ± 0,10 g 

MA(S) = 32,0675 ± 0,017 g 

MA(O) = 15,9994 ± 0,00074 g 

considerando distribuição retangular:  

u(MAPb) =
0,10 g

√3
= 0,058 g 

u(MMPbSO4
) = √(

0,10

√3
)

2

+ (
0,017

√3
)

2

+ 4 ∙ (
0,00074

√3
)

2

= 0,059 g 
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Volume de carreador utilizado (vPb): 

 Dados do fabricante da pipeta: 1000 µL ± 0,6 % 

considerando distribuição retangular (pipeta automática): 
6 μL

√3
= 3,46 μL 

 Repetitividade experimental: ± 0,0023 µL 

 Variação de temperatura do laboratório: ± 0,050 µL 

u(vPb) = √3,462 + 0,00232 + 0,0502 = 3,46 μL 

Concentração do carreador de chumbo (CPb): 

u(CPb) = 0,20 mg/mL 

 

Tabela 10 – Quantificação dos componentes da incerteza do fator de conversão. 

Componente Valor x u(x) u(x)/x 

Massa atômica do Pb (g) 207,2 0,058 2,80 x 10-4 

Massa molecular do 

PbSO4 (g) 
303,265 0,059 1,95 x 10-4 

Volume de carreador (µL) 1000 3,46 0,0035 

Concentração do 

carreador (mg/mL) 
19,99 0,20 0,10 

 

Coeficientes de sensibilidade: 

f =
MMPbSO4

MAPb
∙ CPb ∙ vPb =

303,265 g

207,2 g
∙ 19,99

mg

mL
∙ 1 mL = 29,26 mg  (18) 

∂f

∂MMPbSO4

=
CPb∙vPb

MAPb
  (19)  

∂f

∂CPb
=

MMPbSO4∙vPb

MAPb
  (20) 

∂f

∂vPb
=

MMPbSO4∙CPb

MAPb
  (21)  

∂f

∂MAPb
= −

MMPbSO4∙CPb∙vPb

MAPb
2   (22) 

uc(f) = f ∙ √(
u(MMPbSO4)

MMPbSO4

)
2

+ (
u(CPb)

CPb
)

2
+ (

u(vPb)

vPb
)

2
+ (

u(MAPb)

MAPb
)

2
  (23) 
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uc(f) = 29,26 mg ∙ √0,0001952 + 0,102 + 0,00352 + 0,000282 = 2,93 mg 

 

c) Rendimento químico (R): 

Dm é a diferença de massa dos filtros antes e após a filtração do precipitado. 

Considerando um valor de rendimento químico médio de 71,5 %, temos que: 

Massa do filtro vazio (mvazio): 49,00 mg (valor hipotético) 

Massa do filtro cheio (mcheio): 69,92 mg 

u(mvazio) =  √2 ∙ (
0,02 mg

2
)

2

= 0,014 mg = u(mcheio) 

u(∆m) = √(0,014)2 + (0,014)2 = 0,019 mg 

 

Tabela 11 – Quantificação dos componentes da incerteza do rendimento químico. 

Componente Valor x u(x) u(x)/x 

Diferença de massa (mg) 20,92 0,019 9,08 x 10-4 

Fator de correção (mg) 29,26 2,93 0,10 

 

Coeficientes de sensibilidade: 

R =
∆m

f
=

20,92 mg

29,26 mg
= 0,715 × 100% = 71,5%  (24) 

∂R

∂∆m
=

1

f
 

∂R

∂f
= −

∆m

f2
  (25) 

u(R) = R√(
u(∆m)

∆m
)

2

+ (
u(f)

f
)

2

= 0,715 ∙ √(9,08 × 10−4)2 + (0,10)2  (26) 

= 0,0715 × 100% = 7,1% 
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ii. Incerteza da eficiência 

u(ε) = √
S2

n−c
  (27);  S2 =

∑(ε−a)2

υ
  (28) 

Tal que n é o numero de pontos da curva, c o número de coeficientes da 

equação de ajuste linear, S o valor do resíduo do ajuste pelo método dos mínimos 

quadrados, ε o valor da eficiência experimental, a o valor ajustado da eficiência e υ o 

número de graus de liberdade. 

u(ε)|gel; 5−325; ≤ 15 dias = 0,0307;  u(ε)|gel; 5−325; > 15 dias = 0,0347 

u(ε)|gel; 5−1024; ≤ 15 dias = 0,0374;  u(ε)|gel; 5−1024; > 15 dias = 0,0575 

u(ε)|Cerenkov; ≤ 15 dias = 0,0003;  u(ε)|Cerenkov; > 15 dias = 0,0089 

 

iii. Incerteza da atividade 

O modelo: 

A =
na−n0

t∙V∙R∙ε
  (29) 

As associações: 

y = G(x1, … , xm) = (x1 − x2x3 − x4) ∙ w; (30) 

 w =
x6x8…

x5x7…
  (31) 

y = A; x1 = na;  x2 = 1; x3 = n0;  x4 = 0; x5 = t; x7 = V; x9 = R; x11 = ε 

w =
1

x5∙x7∙x9∙x11
=

1

t∙V∙R∙ε
  (32) 

As incertezas: 

u2(x1) = ra t⁄ ; u2(x2) = 0; u2(x3) = r0 t⁄ ; u2(x4) = 0;  (33) 

u2(x5) = 0; u2(x7) = u2(V); u2(x9) = u2(R); u2(x11) = u2(ε) 
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Derivadas parciais: 

∂G

∂x1
= w; 

∂G

∂x2
= −x3w; 

∂G

∂x3
= −𝑥2w; 

∂G

∂x4
= −w; 

∂G

∂xi
= ±

y

𝑥𝑖
(𝑖 ≥ 5) (34) 

Incerteza padrão do mensurando associado com y: 

u2(y) = w2 ∙ [u2(x1) + x3
2u2(x2) + x2

2u2(x3) + u2(x4)] + y2urel
2 (w) (35) 

= w2 ∙ [na + n0] + y2urel
2 (w) (36) 

urel
2 (w) = ∑

u2(xi)

xi
2

m
i=5  (37) 

urel
2 (w) =

u2(x5)

x5
2 +

u2(x7)

x7
2 +

u2(x9)

x9
2 +

u2(x11)

x11
2  (38) 

=
u2(V)

V2 +
u2(R)

R2 +
u2(ε)

ε2  (39) 

na = ỹ ∙ t ∙ V ∙ R ∙ ε + n0 (40) 

Em que ỹ é o valor verdadeiro do mensurando. 

Incerteza padrão:  

u2(y) =
1

(t∙V∙R∙ε)2 ∙ [na + n0] + y2 (
u2(V)

V2 +
u2(R)

R2 +
u2(ε)

ε2 ) (41) 

Substituindo na: 

ũ2(ỹ) =
1

(t∙V∙R∙ε)2
∙ [ỹ ∙ t ∙ V ∙ R ∙ ε + 2n0] + ỹ2 (

u2(V)

V2
+

u2(R)

R2
+

u2(ε)

ε2
) (42) 

Cálculo do intervalo de confiança: 

Se y u(y) ≥ 4⁄ , então: 

y<,> = y ± k1−γ 2⁄ u(y) (43) 

 

 

 

 

Fator de decisão: 
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y∗ = k1−αũ(0) (44) 

y∗ = k1−α
1

t∙V∙R∙ε
∙ √2 ∙ n0 (45) 

 

 

Limite de detecção: 

y# = y∗ + k1−βũ(y#)  (46) 

y# =
k

1

t∙V∙R∙ε
(k+2√2∙n0)

1−k2[
u2(V)

V2 +
u2(R)

R2 +
u2(ε)

ε2 ]
 (47) 

Em que: 

y# indica a habilidade do laboratório em detectar o radionuclídeo na amostra; 

y* provê uma maneira de distinguir a diferença entre a taxa de contagem do 

mensurando em análise e a taxa de contagem do branco apropriado; 

k, k1-p: distribuição normal padrão de probabilidades e 

ũ: incerteza padrão do estimador em função do valor verdadeiro do mensurando. 

Um efeito do mensurando é reconhecido como presente se y > y*. O limite de detecção 

não existe se y# < y*. 
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ANEXO C - Análises de desempenho da técnica 

 

1. Bias relativo 

 

O bias relativo é a medida de quão perto a atividade encontrada está da 

atividade atual. Como o valor da atividade atual raramente é conhecido, esse critério é 

aplicado para medidas de amostras testes. Essas podem ser usadas com padrões de 

referência apropriados para determinar e minimizar erros (determinísticos) fixos, na 

determinação de limites de detecção e da repetitividade.  

O bias relativo estatístico é definido como (ISO, 2010b): 

Bri
=

(Ai−Aai
)

Aai

  (48) 

No qual  

Ai é o valor da i-nésima medida na categoria testada, não necessariamente uma 

replicata, mas possivelmente uma quantidade diferente do mensurando para cada 

medida; 

Aai
 é a quantidade atual do mensurando na i-nésima medida. 

O bias relativo para a categoria é definido como: 

Br = ∑
Bri

n

n
i=1   (49) 

sendo n o número de medições teste da categoria, de número superior a 5 para 

garantir uma estatística apropriada. 

Para o propósito de testes, Br deve estar entre -0,25 e +0,50. 
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2. Repetitividade 

 

A repetitividade é a dispersão relativa dos valores do bias relativo estatístico do 

bias relativo, definida como (ISO, 2010b): 

sBr
= √∑ (Bri

−Br)
2

n
i=1

(n−1)
  (50) 

O valor absoluto da repetitividade estatística, sBr, deve ser menor ou igual a 

0,4. 

 

 

3. Índice z 

 

O índice z avalia o desempenho do laboratório em comparação com um 

material de referência (INMETRO, 2010).  

z =  
(X−U)

su
 (51) 

 

 Em que X é o valor obtido no laboratório, U o valor de referência e su é a incerteza do 

valor de referência. A avaliação pode ser feita de acordo com: 

 

|z| ≤ 2 → satisfatório; 

2 < |z| ≤ 3 → questionável; 

|z| > 3 → insatisfatório, 
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4. Erro normalizado 

 

Para avaliar o desempenho da incerteza do laboratório é utilizado o erro 

normalizado (En) (INMETRO, 2010). 

En =
(X−U)

√s2+su2
  (52) 

Em que X é o valor obtido no laboratório, s a incerteza do valor do laboratório, 

U o valor de referência e su a incerteza do valor de referência.  

 

5. Teste de desempenho 

 

O teste de desempenho valida periodicamente a consistência de medição com 

um padrão nacional apropriado e testa o laboratório e suas capacidades.   

O Laboratório de Bioanálises in vitro participa do Programa Nacional de 

Intercomparação – PNI. O PNI utiliza o conceito de desvio normalizado (D) para 

avaliação dos resultados da análise. 

D =  
(X−U)

su
√n⁄

  (53) 

Em que X é o valor médio obtido das “n” análises realizadas pelo laboratório 

participante, U é o valor de referência e su é o desvio-padrão do valor de referência.  

Quanto mais de aproximar de zero o valor de D, melhor o desempenho 

alcançado pelo laboratório participante. Para |D| ≥ 3 o sistema de análise está fora de 

controle.  
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ANEXO D - Condição de discriminação alfa/beta 

 

Tabela 12 – Valores de interferência α, β e total para a faixa de canal de 5 – 325. 

241Am – 99Tc 

Nível de 

PSA 

 Interferência 

alfa 

 Interferência 

beta 

 Interferência 

total 

 

5  0,587  0,443  1,029  

10  0,809  0,395  1,204  

15  0,722  0,344  1,066  

20  0,838  0,275  1,112  

25  0,763  0,204  0,968  

30  0,917  0,169  1,085  

35  0,862  0,110  0,972  

40  0,845  0,107  0,952  

45  0,889  0,063  0,952  

50  0,908  0,076  0,983  

55  0,949  0,033  0,982  

60  1,000  0,016  1,016  

65  0,924  0,012  0,936  

70  0,944  0,016  0,961  

75  0,903  0,007  0,910  

80  0,957  0,008  0,964  

85  0,950  0,008  0,958  

90  0,958  0,000  0,958  

95  0,973  0,004  0,976  

100  0,965  0,000  0,965  

105  1,000  0,004  1,004  

110  0,986  0,000  0,986  

115  0,969  0,004  0,972  

120  0,987  0,005  0,992  
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Tabela 13 – Valores de interferência α, β e total para a faixa de canal de 5 – 1024. 

241Am – 40K 

Nível de 
PSA 

 

Interferência 
alfa 

 

Interferência 
beta 

 

Interferência 
total 

 5   0,014   0,893   0,907   

10   0,020   0,876   0,895   

15   0,022   0,872   0,894   

20   0,024   0,813   0,837   

25   0,024   0,744   0,768   

30   0,029   0,670   0,699   

35   0,025   0,546   0,571   

40   0,029   0,448   0,477   

45   0,034   0,315   0,349   

50   0,032   0,195   0,227   

55   0,030   0,120   0,150   

60   0,045   0,060   0,105   

65   0,051   0,037   0,088   

70   0,061   0,020   0,081   

75   0,082   0,011   0,093   

80   0,110   0,011   0,121   

85   0,155   0,003   0,157   

90   0,215   0,006   0,221   

95   0,264   0,001   0,265   

100   0,326   0,003   0,329   

105   0,386   0,004   0,390   

110   0,448   0,003   0,451   

115   0,505   0,001   0,506   

120   0,563   0,002   0,565   
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ANEXO E - Dados experimentais para obtenção da eficiência de contagem 

 

Radionuclídeo: 210Pb  Lote: 03L14 (LNMRI)  Atividade específica: 13,381 Bq/g em 13/01/2014   

meia-vida: 22,2 anos   PSA: 75  

 

 

1. Método de gel  

 

Padrão 90CPb02-1  massa de padrão: 0,11548 g  Rendimento químico: 72,4 % 

Tabela 14 – Dados experimentais do padrão 1 para levantamento da eficiência pelo método de gel. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,526 1,48 51,409 2,536 73,7% 62,350 6,187 84,7% 

1,526 1,90 51,440 2,699 73,5% 65,540 5,981 89,8% 

1,526 2,32 52,124 2,914 74,2% 67,525 6,594 91,9% 

1,526 2,74 52,800 2,515 75,8% 69,272 5,868 95,6% 

1,526 3,16 50,929 2,474 73,1% 69,568 5,808 96,2% 

1,526 3,58 53,924 2,566 77,5% 74,046 6,052 102,5% 

1,526 4,48 53,063 2,290 76,6% 75,494 5,817 105,1% 

1,526 5,77 53,706 2,259 77,6% 79,511 5,765 111,2% 

1,526 6,48 55,474 2,291 80,2% 83,185 5,667 116,9% 

1,525 7,28 54,660 2,188 79,2% 84,322 5,684 118,6% 

1,525 7,71 54,456 2,402 78,5% 85,364 6,021 119,7% 

1,525 8,49 55,305 2,310 80,0% 87,942 5,602 124,2% 



76 
 
Tabela 13 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência  

 canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,525 8,92 55,632 2,167 80,7% 89,056 5,449 126,2% 

1,525 9,34 55,980 2,494 80,7% 88,923 5,858 125,3% 

1,525 9,76 57,022 2,423 82,4% 90,620 5,848 127,9% 

1,525 10,18 54,783 2,372 79,1% 90,866 5,409 129,0% 

1,525 10,59 54,906 2,433 79,2% 90,865 5,837 128,3% 

1,525 11,51 56,378 2,361 81,5% 92,246 5,633 130,7% 

1,525 12,72 56,712 2,435 81,9% 94,765 5,728 134,4% 

1,525 13,29 57,667 2,392 83,4% 95,763 5,589 136,1% 

1,525 13,75 57,022 2,440 82,4% 96,008 5,732 136,3% 

1,525 14,20 55,663 2,447 80,3% 95,048 5,712 134,9% 

1,524 14,65 56,807 2,318 82,3% 97,429 5,323 139,0% 

1,524 15,49 57,125 2,321 82,7% 96,929 5,715 137,7% 

1,524 16,49 57,422 2,157 83,4% 98,852 5,592 140,8% 

1,524 17,48 58,045 2,750 83,5% 99,567 5,970 141,3% 

1,524 19,23 57,323 2,278 83,1% 99,172 5,729 141,1% 

1,524 19,70 58,752 2,482 85,0% 100,736 5,912 143,2% 

1,524 20,16 56,911 2,416 82,3% 99,218 5,669 141,3% 

1,524 20,62 58,102 2,193 84,4% 101,109 5,511 144,4% 

1,524 21,68 56,864 2,617 81,9% 98,719 5,817 140,3% 

1,523 23,31 58,921 2,361 85,4% 102,434 5,991 145,7% 

1,523 24,58 59,615 2,556 86,2% 103,250 5,735 147,3% 

1,523 25,48 57,543 2,597 83,0% 102,111 5,797 145,5% 

1,523 26,49 56,598 2,638 81,5% 100,489 5,766 143,1% 

1,523 27,49 57,836 2,404 83,8% 102,670 5,861 146,3% 

1,523 28,50 57,369 2,484 83,0% 100,557 5,817 143,2% 

1,523 29,77 57,441 2,443 83,1% 102,521 5,766 146,3% 

1,522 31,05 58,484 2,188 85,1% 104,013 5,500 148,9% 

1,522 31,48 58,054 2,310 84,3% 102,254 5,592 146,1% 

1,522 32,48 57,817 2,617 83,5% 103,069 5,961 146,8% 
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Tabela 13 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,522 34,82 56,133 2,525 81,1% 100,037 5,889 142,4% 

1,522 35,44 58,021 2,404 84,1% 102,876 5,759 146,9% 

1,522 36,76 58,760 2,454 85,2% 104,504 5,336 150,0% 

1,522 37,18 58,668 2,229 85,4% 103,503 5,408 148,4% 

1,521 37,95 57,370 2,525 83,0% 102,347 5,960 145,8% 

1,521 38,37 57,646 2,331 83,7% 103,135 5,797 147,2% 

1,521 39,77 57,879 2,269 84,1% 102,375 5,878 146,0% 

1,521 42,46 58,531 2,281 85,1% 101,943 5,401 146,1% 

1,520 46,47 56,731 2,486 82,1% 101,412 5,708 144,9% 

1,520 49,48 57,316 2,832 82,5% 100,830 5,961 143,6% 

1,519 55,46 59,217 2,394 86,1% 102,753 5,647 147,1% 

1,516 81,36 57,673 2,946 83,1% 101,056 5,974 144,4% 

1,515 90,39 57,766 2,588 83,8% 101,803 5,585 146,2% 

1,514 92,30 58,225 2,604 84,5% 100,440 5,729 143,9% 

1,514 92,79 59,750 2,532 87,0% 102,990 5,739 147,8% 

1,514 93,28 58,840 2,425 85,7% 101,589 5,724 145,7% 

1,514 93,77 58,809 2,650 85,4% 99,911 5,678 143,2% 

1,514 94,26 57,356 2,593 83,2% 100,504 5,458 144,5% 

1,514 97,80 58,072 2,717 84,2% 99,953 5,305 143,9% 

1,513 103,81 58,361 2,331 85,2% 102,397 5,687 147,1% 

1,512 109,80 59,382 2,670 86,3% 99,513 5,237 143,5% 

1,512 113,95 57,991 2,353 84,7% 100,597 5,810 144,3% 

1,511 114,94 58,758 2,424 85,8% 100,760 5,422 145,2% 

1,511 122,12 58,400 2,465 85,2% 100,198 5,626 144,1% 

1,510 128,95 57,797 2,445 84,4% 99,912 5,872 143,4% 

1,510 128,95 58,083 2,660 84,5% 99,912 5,872 143,4% 
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Tabela 13 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,509 136,05 58,472 2,629 85,2% 100,014 5,667 143,9% 

1,508 142,33 57,797 2,574 84,3% 99,871 5,650 143,8% 

1,506 156,09 58,155 2,476 85,1% 98,930 5,701 142,5% 

1,504 176,35 58,236 2,465 85,4% 99,747 5,411 144,4% 

1,503 183,82 58,338 2,383 85,7% 99,491 5,503 144,0% 

1,501 197,38 58,728 2,997 85,5% 100,239 6,107 144,3% 

 

Padrão 90CPb02-2  massa de padrão: 0,12013 g  Rendimento químico: 70,2 % 

Tabela 15 – Dados experimentais do padrão 2 para levantamento da eficiência pelo método de gel. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,588 1,55 48,148 2,536 68,2% 59,497 6,187 79,7% 

1,588 1,97 48,679 2,699 68,7% 61,593 5,981 83,1% 

1,588 2,39 48,475 2,914 68,1% 62,176 6,594 83,1% 

1,587 2,81 49,692 2,515 70,5% 65,939 5,868 89,8% 

1,587 3,23 49,037 2,474 69,6% 66,920 5,808 91,3% 

1,587 3,65 49,200 2,566 69,7% 68,770 6,052 93,8% 

1,587 4,56 50,476 2,290 72,0% 71,905 5,817 98,8% 

1,587 5,84 51,007 2,259 72,9% 76,547 5,765 105,8% 

1,587 6,55 50,042 2,291 71,4% 75,953 5,667 105,1% 

1,587 7,35 52,022 2,188 74,5% 79,138 5,684 109,8% 

1,587 7,78 50,499 2,402 71,9% 78,515 6,021 108,4% 

1,587 8,57 52,963 2,310 75,7% 82,400 5,602 114,8% 

1,587 8,99 51,461 2,167 73,7% 83,853 5,449 117,3% 

1,587 9,41 50,550 2,494 71,9% 81,990 5,858 113,9% 

1,587 9,83 53,617 2,423 76,6% 86,070 5,848 120,0% 
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Tabela 14 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,586 10,24 51,848 2,372 74,0% 84,985 5,409 119,0% 

1,586 10,66 51,450 2,433 73,3% 84,312 5,837 117,4% 

1,586 11,58 51,552 2,361 73,6% 86,029 5,633 120,3% 

1,586 12,79 53,346 2,435 76,2% 88,546 5,728 123,9% 

1,586 13,36 52,299 2,392 74,7% 88,248 5,589 123,7% 

1,586 13,82 52,125 2,440 74,3% 88,483 5,732 123,8% 

1,586 14,27 51,971 2,447 74,1% 89,189 5,712 124,9% 

1,586 14,72 53,801 2,318 77,0% 91,171 5,323 128,4% 

1,586 15,56 53,065 2,321 75,9% 90,896 5,715 127,5% 

1,586 16,56 53,290 2,157 76,5% 91,366 5,592 128,4% 

1,585 17,55 53,495 2,750 75,9% 92,123 5,970 128,9% 

1,585 19,31 53,687 2,278 76,9% 93,230 5,729 131,0% 

1,585 19,78 54,207 2,482 77,4% 93,151 5,912 130,6% 

1,585 20,24 53,453 2,416 76,4% 92,649 5,669 130,2% 

1,585 20,70 52,338 2,193 75,1% 92,454 5,511 130,2% 

1,585 21,75 52,948 2,617 75,4% 93,157 5,817 130,8% 

1,585 23,38 52,694 2,361 75,4% 93,508 5,991 131,0% 

1,585 24,65 53,195 2,556 75,8% 94,541 5,735 133,0% 

1,584 25,55 52,932 2,597 75,4% 93,032 5,797 130,6% 

1,584 26,55 55,299 2,638 78,9% 96,296 5,766 135,6% 

1,584 27,56 53,692 2,404 76,8% 94,885 5,861 133,3% 

1,584 28,57 53,853 2,484 77,0% 95,201 5,817 133,9% 

1,584 29,84 53,607 2,443 76,7% 94,474 5,766 132,9% 

1,584 31,12 53,822 2,188 77,4% 94,454 5,500 133,3% 

1,584 31,55 52,073 2,310 74,6% 92,971 5,592 130,9% 

1,583 32,55 53,625 2,617 76,4% 94,020 5,961 132,0% 

1,583 34,89 53,811 2,525 76,9% 95,169 5,889 133,8% 

1,583 35,51 54,174 2,404 77,6% 96,185 5,759 135,5% 

1,583 36,83 52,217 2,454 74,6% 93,187 5,336 131,7% 
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Tabela 14 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,583 37,25 54,190 2,229 77,9% 96,570 5,408 136,7% 

1,583 38,02 53,545 2,525 76,5% 95,486 5,960 134,2% 

1,583 38,44 52,186 2,331 74,7% 94,506 5,797 133,0% 

1,582 39,85 54,301 2,269 78,0% 95,759 5,878 134,8% 

1,582 42,53 53,876 2,281 77,4% 94,383 5,401 133,5% 

1,582 46,54 54,654 2,486 78,3% 95,601 5,708 134,9% 

1,581 49,55 53,758 2,832 76,4% 94,808 5,961 133,3% 

1,580 55,53 52,926 2,394 75,9% 92,871 5,647 131,0% 

1,577 81,44 54,062 2,946 76,9% 94,847 5,974 133,7% 

1,576 90,46 53,060 2,588 76,0% 93,088 5,585 131,8% 

1,575 92,37 54,061 2,604 77,5% 93,637 5,729 132,4% 

1,575 92,86 53,418 2,532 76,6% 92,382 5,739 130,5% 

1,575 93,35 52,896 2,425 76,0% 92,024 5,724 130,0% 

1,575 93,84 53,377 2,650 76,4% 92,157 5,678 130,3% 

1,575 94,33 53,981 2,593 77,4% 93,711 5,458 132,9% 

1,575 97,87 53,786 2,717 77,0% 92,991 5,305 132,1% 

1,574 103,88 54,159 2,331 78,1% 93,875 5,687 133,0% 

1,573 109,87 54,308 2,670 77,9% 92,700 5,237 131,9% 

1,572 114,02 53,511 2,353 77,2% 93,620 5,810 132,5% 

1,572 115,01 54,370 2,424 78,4% 92,413 5,422 131,3% 

1,571 122,19 53,173 2,465 76,6% 94,193 5,626 133,7% 

1,570 129,03 54,983 2,445 79,4% 91,032 5,872 128,7% 

1,570 129,03 53,388 2,660 76,6% 91,032 5,872 128,7% 

1,569 136,12 54,227 2,629 78,0% 94,327 5,667 134,0% 

1,569 142,40 52,743 2,574 75,9% 91,779 5,650 130,3% 

1,567 156,16 54,472 2,476 78,7% 93,038 5,701 132,3% 

1,564 176,42 53,807 2,465 77,9% 92,843 5,411 132,6% 

1,563 183,89 53,163 2,383 77,1% 90,910 5,503 129,7% 

1,561 197,45 53,450 2,997 76,7% 91,157 6,107 129,3% 
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Padrão 90CPb02-3  massa de padrão: 0,10947 g  Rendimento químico: 70,3 % 

Tabela 16 – Dados experimentais do padrão 3 para levantamento da eficiência pelo método de gel. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,447 1,62 47,688 2,536 73,9% 59,201 6,187 86,8% 

1,447 2,04 47,074 2,699 72,7% 61,051 5,981 90,2% 

1,447 2,46 47,698 2,914 73,4% 62,237 6,594 91,1% 

1,447 2,88 47,871 2,515 74,3% 64,261 5,868 95,6% 

1,447 3,30 46,900 2,474 72,8% 64,108 5,808 95,5% 

1,447 3,71 48,597 2,566 75,4% 67,963 6,052 101,4% 

1,446 4,63 48,809 2,290 76,2% 70,280 5,817 105,6% 

1,446 5,92 50,690 2,259 79,3% 76,557 5,765 116,0% 

1,446 6,62 50,451 2,291 78,9% 76,669 5,667 116,3% 

1,446 7,43 50,315 2,188 78,9% 77,645 5,684 117,9% 

1,446 7,85 49,824 2,402 77,7% 78,187 6,021 118,3% 

1,446 8,64 51,235 2,310 80,2% 80,917 5,602 123,4% 

1,446 9,06 50,530 2,167 79,3% 81,070 5,449 123,9% 

1,446 9,48 51,531 2,494 80,4% 82,256 5,858 125,2% 

1,446 9,90 51,133 2,423 79,8% 81,705 5,848 124,3% 

1,446 10,31 49,712 2,372 77,6% 81,347 5,409 124,5% 

1,446 10,73 50,816 2,433 79,3% 82,297 5,837 125,3% 

1,446 11,65 51,982 2,361 81,3% 85,600 5,633 131,1% 

1,445 12,86 50,963 2,435 79,6% 84,884 5,728 129,8% 

1,445 13,43 52,738 2,392 82,5% 88,115 5,589 135,3% 

1,445 13,89 51,572 2,440 80,6% 87,348 5,732 133,8% 

1,445 14,34 51,706 2,447 80,8% 86,847 5,712 133,0% 

1,445 14,79 50,949 2,318 79,7% 87,482 5,323 134,7% 

1,445 15,63 51,378 2,321 80,4% 87,041 5,715 133,4% 

1,445 16,63 52,125 2,157 81,9% 88,464 5,592 135,9% 

1,445 17,63 50,980 2,750 79,1% 88,402 5,970 135,2% 

1,445 19,39 52,245 2,278 82,0% 90,035 5,729 138,3% 
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Tabela 15 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,445 19,85 52,217 2,482 81,6% 89,787 5,912 137,6% 

1,444 20,31 52,767 2,416 82,6% 90,940 5,669 139,9% 

1,444 20,77 53,537 2,193 84,2% 91,328 5,511 140,8% 

1,444 21,83 52,273 2,617 81,5% 90,540 5,817 139,0% 

1,444 23,45 51,978 2,361 81,4% 90,603 5,991 138,8% 

1,444 24,73 52,582 2,556 82,1% 91,760 5,735 141,2% 

1,444 25,62 52,114 2,597 81,3% 91,601 5,797 140,8% 

1,444 26,63 50,955 2,638 79,3% 89,887 5,766 138,1% 

1,444 27,63 52,352 2,404 82,0% 91,918 5,861 141,3% 

1,443 28,64 52,881 2,484 82,7% 91,856 5,817 141,2% 

1,443 29,91 54,271 2,443 85,1% 93,646 5,766 144,3% 

1,443 31,19 52,288 2,188 82,3% 91,887 5,500 141,8% 

1,443 31,62 51,940 2,310 81,5% 92,225 5,592 142,2% 

1,443 32,63 52,654 2,617 82,2% 92,057 5,961 141,4% 

1,443 34,96 52,278 2,525 81,7% 91,580 5,889 140,7% 

1,443 35,59 53,120 2,404 83,3% 93,699 5,759 144,4% 

1,442 36,90 52,083 2,454 81,5% 91,581 5,336 141,7% 

1,442 37,32 51,715 2,229 81,3% 92,787 5,408 143,5% 

1,442 38,09 52,973 2,525 82,9% 93,554 5,960 143,9% 

1,442 38,51 52,441 2,331 82,3% 92,725 5,797 142,8% 

1,442 39,92 53,718 2,269 84,5% 93,019 5,878 143,2% 

1,442 42,60 52,004 2,281 81,7% 92,081 5,401 142,5% 

1,441 46,61 52,966 2,486 83,0% 92,440 5,708 142,6% 

1,441 49,62 52,715 2,832 82,0% 92,466 5,961 142,3% 

1,440 55,61 53,284 2,394 83,7% 93,556 5,647 144,6% 

1,437 81,51 52,374 2,946 81,5% 91,717 5,974 141,4% 

1,436 90,53 52,988 2,588 83,2% 91,676 5,585 142,1% 

1,436 92,44 52,384 2,604 82,2% 91,061 5,729 140,8% 

1,436 92,93 51,751 2,532 81,2% 90,848 5,739 140,5% 
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Tabela 15 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,435 93,42 53,162 2,425 83,8% 91,614 5,724 141,8% 

1,435 93,91 53,408 2,650 83,8% 91,993 5,678 142,5% 

1,435 94,40 53,684 2,593 84,3% 90,857 5,458 141,0% 

1,435 97,94 50,513 2,717 78,9% 91,223 5,305 141,9% 

1,434 103,95 52,748 2,331 83,3% 92,310 5,687 143,1% 

1,433 109,94 53,448 2,670 83,9% 90,193 5,237 140,4% 

1,433 114,59 51,843 2,353 81,8% 91,779 5,810 142,2% 

1,433 115,08 52,815 2,424 83,3% 90,162 5,422 140,1% 

1,432 122,26 52,487 2,465 82,8% 89,825 5,626 139,3% 

1,431 129,10 52,068 2,445 82,2% 88,270 5,872 136,4% 

1,431 129,10 50,677 2,660 79,5% 88,270 5,872 136,4% 

1,430 136,19 53,419 2,629 84,1% 90,572 5,667 140,7% 

1,429 142,47 51,823 2,574 81,6% 90,572 5,650 140,8% 

1,428 156,24 51,403 2,476 81,2% 87,687 5,701 136,1% 

1,425 176,49 52,836 2,465 83,7% 90,041 5,411 140,7% 

1,424 183,97 52,058 2,383 82,6% 88,087 5,503 137,4% 

1,423 197,52 52,816 2,997 83,0% 88,681 6,107 137,5% 
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Padrão 90CPb02-4  massa de padrão: 0,10471 g  Rendimento químico: 68,4 % 

Tabela 17 – Dados experimentais do padrão 4 para levantamento da eficiência pelo método de gel. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,384 1,69 42,319 2,536 70,1% 53,802 6,187 83,9% 

1,384 2,11 43,495 2,699 71,9% 56,542 5,981 89,1% 

1,384 2,53 44,262 2,914 72,9% 58,096 6,594 90,7% 

1,384 2,95 43,025 2,515 71,4% 57,973 5,868 91,8% 

1,384 3,37 45,673 2,474 76,1% 62,094 5,808 99,2% 

1,384 3,78 43,894 2,566 72,8% 61,071 6,052 97,0% 

1,383 4,70 45,343 2,290 75,9% 65,464 5,817 105,1% 

1,383 5,99 44,699 2,259 74,8% 67,365 5,765 108,6% 

1,383 6,70 46,155 2,291 77,3% 69,815 5,667 113,1% 

1,383 7,50 45,172 2,188 75,8% 70,836 5,684 114,8% 

1,383 7,92 46,419 2,402 77,6% 72,022 6,021 116,3% 

1,383 8,71 45,438 2,310 76,0% 71,797 5,602 116,7% 

1,383 9,13 45,837 2,167 77,0% 73,790 5,449 120,5% 

1,383 9,55 45,599 2,494 76,0% 74,082 5,858 120,3% 

1,383 9,97 46,777 2,423 78,2% 74,475 5,848 121,0% 

1,383 10,38 46,348 2,372 77,5% 75,836 5,409 124,2% 

1,383 10,80 46,266 2,433 77,3% 75,355 5,837 122,6% 

1,383 11,72 47,370 2,361 79,4% 77,768 5,633 127,2% 

1,383 12,93 47,229 2,435 79,0% 78,991 5,728 129,2% 

1,382 13,50 47,278 2,392 79,2% 79,312 5,589 130,0% 

1,382 13,96 46,634 2,440 77,9% 78,596 5,732 128,5% 

1,382 14,41 47,554 2,447 79,6% 80,273 5,712 131,5% 

1,382 14,86 47,881 2,318 80,4% 80,232 5,323 132,1% 

1,382 15,70 47,237 2,321 79,2% 80,764 5,715 132,4% 

1,382 16,70 48,260 2,157 81,3% 82,206 5,592 135,2% 

1,382 17,70 47,871 2,750 79,6% 82,583 5,970 135,2% 

1,382 19,47 47,058 2,278 79,0% 82,647 5,729 135,7% 
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Tabela 16 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,382 19,93 47,327 2,482 79,1% 82,925 5,912 135,9% 

1,382 20,39 47,485 2,416 79,5% 82,488 5,669 135,6% 

1,382 20,85 46,668 2,193 78,5% 81,597 5,511 134,3% 

1,381 21,90 47,958 2,617 80,0% 84,159 5,817 138,3% 

1,381 23,52 48,778 2,361 81,9% 84,019 5,991 137,7% 

1,381 24,80 47,653 2,556 79,6% 84,080 5,735 138,3% 

1,381 25,69 46,889 2,597 78,2% 83,002 5,797 136,3% 

1,381 26,70 47,866 2,638 79,9% 84,405 5,766 138,8% 

1,381 27,70 46,931 2,404 78,6% 83,408 5,861 136,9% 

1,381 28,71 47,748 2,484 79,9% 83,391 5,817 137,0% 

1,381 29,99 48,259 2,443 80,9% 85,313 5,766 140,5% 

1,380 31,26 48,259 2,188 81,4% 84,648 5,500 139,8% 

1,380 31,69 47,707 2,310 80,2% 85,415 5,592 141,0% 

1,380 32,70 48,380 2,617 80,8% 85,033 5,961 139,7% 

1,380 35,03 48,219 2,525 80,7% 85,610 5,889 140,9% 

1,380 35,66 47,381 2,404 79,5% 84,595 5,759 139,3% 

1,380 36,97 47,789 2,454 80,1% 85,047 5,336 140,9% 

1,380 37,39 48,106 2,229 81,1% 84,679 5,408 140,1% 

1,380 38,16 48,443 2,525 81,2% 85,353 5,960 140,3% 

1,379 38,58 47,186 2,331 79,3% 84,311 5,797 138,8% 

1,379 39,99 48,105 2,269 81,0% 85,556 5,878 140,8% 

1,379 42,67 48,137 2,281 81,1% 83,939 5,401 138,9% 

1,379 45,68 47,678 2,486 79,9% 84,349 5,708 139,1% 

1,378 49,69 47,101 2,832 78,3% 83,437 5,961 137,1% 

1,377 55,68 47,954 2,394 80,6% 85,086 5,647 140,6% 

1,374 81,58 47,055 2,946 78,2% 83,195 5,974 137,0% 

1,373 90,61 48,252 2,588 81,1% 82,081 5,585 135,8% 

1,373 92,51 48,334 2,604 81,2% 82,991 5,729 137,2% 

1,373 93,00 48,641 2,532 81,9% 83,267 5,739 137,7% 
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Tabela 16 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,373 93,49 47,485 2,425 80,0% 83,359 5,724 137,9% 

1,373 93,98 47,393 2,650 79,5% 83,461 5,678 138,1% 

1,373 94,47 47,485 2,593 79,7% 82,664 5,458 137,1% 

1,372 98,01 48,058 2,717 80,5% 83,953 5,305 139,7% 

1,372 104,02 47,288 2,331 79,9% 82,664 5,687 136,8% 

1,371 110,01 47,168 2,670 79,1% 83,186 5,237 138,6% 

1,371 113,66 47,229 2,353 79,8% 83,053 5,810 137,4% 

1,370 115,15 48,375 2,424 81,7% 83,544 5,422 139,0% 

1,370 122,33 47,720 2,465 80,6% 81,877 5,626 135,7% 

1,369 129,17 47,506 2,445 80,3% 81,815 5,872 135,3% 

1,369 129,17 47,291 2,660 79,5% 81,815 5,872 135,3% 

1,368 136,27 47,690 2,629 80,3% 82,306 5,667 136,6% 

1,367 142,55 47,956 2,574 80,9% 82,818 5,650 137,6% 

1,366 156,31 48,969 2,476 83,0% 83,861 5,701 139,5% 

1,363 176,56 47,189 2,465 80,0% 81,581 5,411 136,2% 

1,362 184,04 46,943 2,383 79,7% 80,547 5,503 134,3% 

1,361 197,60 47,722 2,997 80,1% 80,743 6,107 133,7% 
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Padrão 90CPb02-5  massa de padrão: 0,09313 g  Rendimento químico: 72,5 % 

Tabela 18 – Dados experimentais do padrão 5 para levantamento da eficiência pelo método de gel. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,231 1,76 42,412 2,536 74,5% 53,127 6,187 87,7% 

1,231 2,18 43,117 2,699 75,5% 55,990 5,981 93,4% 

1,231 2,60 43,833 2,914 76,4% 58,311 6,594 96,6% 

1,231 3,02 43,168 2,515 75,9% 58,178 5,868 97,7% 

1,231 3,44 44,753 2,474 79,0% 61,624 5,808 104,3% 

1,231 3,85 44,996 2,566 79,3% 62,217 6,052 104,9% 

1,230 4,77 44,872 2,290 79,6% 64,267 5,817 109,2% 

1,230 6,06 43,820 2,259 77,7% 66,896 5,765 114,2% 

1,230 6,77 45,122 2,291 80,0% 68,874 5,667 118,1% 

1,230 7,57 46,747 2,188 83,3% 72,615 5,684 125,1% 

1,230 7,99 47,054 2,402 83,5% 73,597 6,021 126,3% 

1,230 9,28 46,112 2,310 81,9% 73,626 5,602 127,2% 

1,230 9,20 47,136 2,167 84,1% 74,568 5,449 129,2% 

1,230 9,62 45,997 2,494 81,3% 73,468 5,858 126,4% 

1,230 10,04 46,317 2,423 82,1% 74,608 5,848 128,5% 

1,230 10,45 46,522 2,372 82,5% 75,120 5,409 130,3% 

1,230 10,87 47,554 2,433 84,4% 75,651 5,837 130,5% 

1,230 11,79 47,432 2,361 84,3% 78,340 5,633 135,9% 

1,230 13,00 47,546 2,435 84,4% 78,101 5,728 135,3% 

1,230 13,57 47,493 2,392 84,3% 79,546 5,589 138,3% 

1,230 14,03 46,631 2,440 82,6% 78,619 5,732 136,3% 

1,229 14,48 47,708 2,447 84,6% 80,611 5,712 140,1% 

1,229 14,93 47,357 2,318 84,2% 81,472 5,323 142,4% 

1,229 15,78 48,137 2,321 85,7% 80,702 5,715 140,2% 

1,229 16,77 49,405 2,157 88,4% 83,699 5,592 146,1% 

1,229 17,77 48,117 2,750 84,9% 82,185 5,970 142,6% 

1,229 19,55 48,117 2,278 85,8% 83,901 5,729 146,2% 
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Tabela 17 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,229 20,01 48,304 2,482 85,7% 84,134 5,912 146,3% 

1,229 20,47 47,885 2,416 85,1% 83,511 5,669 145,6% 

1,229 20,93 48,741 2,193 87,1% 83,744 5,511 146,4% 

1,229 21,97 48,816 2,617 86,5% 83,893 5,817 146,1% 

1,229 23,59 48,675 2,361 86,7% 84,540 5,991 147,0% 

1,228 24,87 48,409 2,556 85,8% 84,927 5,735 148,2% 

1,228 25,77 48,679 2,597 86,3% 85,028 5,797 148,3% 

1,228 26,77 48,449 2,638 85,8% 85,416 5,766 149,1% 

1,228 27,77 48,332 2,404 86,0% 84,829 5,861 147,8% 

1,228 28,78 48,995 2,484 87,1% 85,231 5,817 148,7% 

1,228 30,06 47,738 2,443 84,8% 84,780 5,766 148,0% 

1,228 31,33 47,667 2,188 85,2% 84,833 5,500 148,6% 

1,228 31,76 48,955 2,310 87,4% 86,397 5,592 151,3% 

1,228 32,77 47,869 2,617 84,8% 84,594 5,961 147,3% 

1,227 35,10 48,556 2,525 86,2% 85,773 5,889 149,7% 

1,227 35,73 47,422 2,404 84,3% 85,342 5,759 149,1% 

1,227 37,04 47,799 2,454 85,0% 85,885 5,336 150,9% 

1,227 37,46 47,728 2,229 85,3% 85,140 5,408 149,4% 

1,227 38,23 47,820 2,525 84,9% 85,221 5,960 148,5% 

1,227 38,65 48,075 2,331 85,7% 83,912 5,797 146,4% 

1,227 40,06 48,912 2,269 87,4% 85,934 5,878 150,0% 

1,226 42,75 48,465 2,281 86,6% 85,606 5,401 150,4% 

1,226 45,75 48,619 2,486 86,5% 85,331 5,708 149,3% 

1,226 49,76 47,930 2,832 84,6% 84,358 5,961 147,1% 

1,225 55,75 47,617 2,394 84,9% 84,022 5,647 147,1% 

1,222 81,65 48,181 2,946 85,1% 83,697 5,974 146,2% 

1,222 89,68 48,569 2,588 86,5% 85,088 5,585 149,6% 

1,221 92,58 49,408 2,604 88,1% 85,221 5,729 149,7% 

1,221 93,07 47,986 2,532 85,6% 82,960 5,739 145,4% 
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Tabela 17 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm) canais 5-325 Eficiência   

canais 5 - 325 

Contagens (cpm) canais 5-1024 Eficiência  

canais 5 - 1024 amostra branco amostra branco 

1,221 93,56 48,989 2,425 87,7% 84,679 5,724 148,7% 

1,221 94,05 47,291 2,650 84,1% 82,899 5,678 145,4% 

1,221 94,54 48,446 2,593 86,3% 84,628 5,458 149,1% 

1,221 98,08 47,853 2,717 85,0% 83,911 5,305 148,1% 

1,220 104,09 49,567 2,331 89,0% 84,096 5,687 147,8% 

1,219 110,08 48,446 2,670 86,3% 84,229 5,237 148,9% 

1,219 113,73 49,480 2,353 88,9% 83,524 5,810 146,6% 

1,219 115,22 48,007 2,424 86,0% 84,362 5,422 148,9% 

1,218 122,40 49,480 2,465 88,7% 82,705 5,626 145,5% 

1,217 129,24 48,252 2,445 86,5% 81,427 5,872 142,7% 

1,217 129,24 46,779 2,660 83,3% 81,427 5,872 142,7% 

1,217 136,34 47,925 2,629 85,6% 81,611 5,667 143,5% 

1,216 142,62 48,191 2,574 86,2% 82,552 5,650 145,4% 

1,215 156,38 47,148 2,476 84,6% 80,680 5,701 141,9% 

1,213 176,63 48,723 2,465 87,7% 83,954 5,411 148,9% 

1,212 184,11 48,232 2,383 87,0% 82,051 5,503 145,2% 

1,210 197,67 48,028 2,997 85,5% 80,794 6,107 141,9% 
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2. Método do efeito Cerenkov 

 

Traçador: 210Pb      Lote: 03L14 (LNMRI)   

Atividade específica: 13,381 Bq/g em 13/01/2014   

meia-vida: 22,2 anos       PSA: 75  

 

Padrão 90CPb03-1     massa de padrão: 0,09580 g   

Rendimento químico: 80,0 % 

Tabela 19 – Dados experimentais do padrão 1 para levantamento da eficiência pelo método do efeito 

Cerenkov. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,256 0,38 3,232 2,229 1,7% 

1,256 1,40 4,601 2,004 4,3% 

1,256 2,36 6,004 2,034 6,6% 

1,256 3,37 6,527 2,149 7,3% 

1,256 4,37 7,571 1,889 9,4% 

1,255 7,37 9,550 1,973 12,6% 

1,255 8,36 10,538 2,005 14,2% 

1,255 9,36 9,944 2,026 13,1% 

1,255 10,36 11,121 2,036 15,1% 

1,255 11,37 11,295 2,080 15,3% 

1,255 13,40 11,642 2,070 15,9% 

1,254 14,35 13,279 1,841 19,0% 

1,254 15,39 12,052 1,995 16,7% 

1,254 16,33 12,696 2,166 17,5% 

1,254 17,37 13,433 2,149 18,7% 

1,254 18,37 12,082 2,084 16,6% 

1,254 19,35 12,942 2,067 18,1% 

1,254 20,34 13,218 2,152 18,4% 

1,254 22,38 13,351 2,118 18,7% 

1,254 23,33 13,259 2,015 18,7% 

1,253 24,36 12,891 1,933 18,2% 

1,253 25,34 13,730 2,097 19,3% 

1,253 26,68 13,535 2,138 18,9% 

1,253 27,52 13,453 2,148 18,8% 

1,253 28,32 14,292 2,271 20,0% 

1,253 29,71 13,784 2,117 19,4% 

1,253 30,70 13,054 2,290 17,9% 

1,253 31,32 13,423 2,077 18,9% 

1,253 32,34 14,415 2,097 20,5% 
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Tabela 18 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,252 34,36 13,760 2,179 19,3% 

1,252 35,33 13,996 2,220 19,6% 

1,252 36,32 13,852 2,066 19,6% 

1,252 37,32 13,842 2,302 19,2% 

1,252 38,34 13,883 2,073 19,7% 

1,252 39,35 13,709 2,005 19,5% 

1,252 40,61 14,241 2,271 19,9% 

1,252 41,81 13,627 2,138 19,1% 

1,251 43,32 13,535 2,036 19,1% 

1,251 45,34 14,149 2,022 20,2% 

1,251 46,33 13,883 2,112 19,6% 

1,251 48,29 14,149 2,012 20,2% 

1,251 51,37 14,016 2,159 19,8% 

1,250 55,41 13,924 2,224 19,5% 

1,250 57,38 13,944 2,016 19,9% 

1,250 60,37 13,249 2,071 18,6% 

1,249 62,41 13,709 2,077 19,4% 

1,249 65,13 14,006 1,944 20,1% 

1,249 67,38 14,634 2,076 21,0% 

 

 

Padrão 90CPb03-2     massa de padrão: 0,09293 g   

Rendimento químico: 80,5 % 

Tabela 20 – Dados experimentais do padrão 2 para levantamento da eficiência pelo método do efeito 

Cerenkov. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,218 0,45 3,230 2,229 1,7% 

1,218 1,47 4,089 2,004 3,5% 

1,218 2,43 5,388 2,034 5,7% 

1,218 3,44 6,526 2,149 7,4% 

1,218 4,44 6,986 1,889 8,7% 

1,218 7,44 9,917 1,973 13,5% 

1,218 8,43 10,464 2,005 14,4% 

1,217 9,43 10,004 2,026 13,6% 

1,217 10,43 10,239 2,036 14,0% 

1,217 11,44 11,303 2,080 15,7% 

1,217 13,47 12,152 2,070 17,2% 

1,217 14,42 11,927 1,841 17,2% 

1,217 15,46 12,510 1,995 17,9% 
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Tabela 19 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,217 16,40 12,848 2,166 18,2% 

1,217 17,44 12,163 2,149 17,0% 

1,216 18,44 12,623 2,084 17,9% 

1,216 19,42 12,173 2,067 17,2% 

1,216 20,41 13,206 2,152 18,8% 

1,216 22,45 12,725 2,118 18,1% 

1,216 23,40 12,684 2,015 18,2% 

1,216 24,43 12,377 1,933 17,8% 

1,216 25,41 13,707 2,097 19,8% 

1,216 26,74 13,298 2,138 19,0% 

1,216 27,59 13,871 2,148 20,0% 

1,215 28,38 13,554 2,271 19,2% 

1,215 29,78 13,148 2,117 18,8% 

1,215 30,77 13,707 2,290 19,5% 

1,215 31,39 13,850 2,077 20,1% 

1,215 32,41 13,124 2,097 18,8% 

1,215 34,43 13,145 2,179 18,7% 

1,215 35,40 13,237 2,220 18,8% 

1,215 36,39 13,421 2,066 19,4% 

1,215 37,39 13,339 2,302 18,8% 

1,214 38,41 13,359 2,073 19,2% 

1,214 39,42 13,196 2,005 19,1% 

1,214 40,68 13,953 2,271 19,9% 

1,214 41,88 13,584 2,138 19,5% 

1,214 43,39 13,349 2,036 19,3% 

1,214 45,41 13,861 2,022 20,2% 

1,214 46,40 13,513 2,112 19,5% 

1,213 48,36 13,769 2,012 20,1% 

1,213 51,44 13,912 2,159 20,1% 

1,213 55,48 13,727 2,224 19,6% 

1,212 57,45 13,697 2,016 19,9% 

1,212 60,44 13,615 2,071 19,7% 

1,212 62,48 13,738 2,077 19,9% 

1,212 65,20 13,963 1,944 20,5% 

1,211 67,45 13,884 2,076 20,2% 
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Padrão 90CPb03-3     massa de padrão: 0,09319 g   

Rendimento químico: 82,6 % 

Tabela 21 – Dados experimentais do padrão 3 para levantamento da eficiência pelo método do efeito 

Cerenkov. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,222 0,52 3,241 2,229 1,7% 

1,222 1,54 4,580 2,004 4,3% 

1,222 2,50 5,664 2,034 6,0% 

1,221 3,51 6,721 2,149 7,6% 

1,221 4,51 8,153 1,889 10,3% 

1,221 7,51 9,642 1,973 12,7% 

1,221 8,50 9,820 2,005 12,9% 

1,221 9,50 10,658 2,026 14,3% 

1,221 10,50 11,129 2,036 15,0% 

1,221 11,51 11,252 2,080 15,2% 

1,220 13,54 12,766 2,070 17,7% 

1,220 14,49 12,060 1,841 16,9% 

1,220 15,53 12,469 1,995 17,3% 

1,220 16,47 12,295 2,166 16,8% 

1,220 17,51 12,756 2,149 17,5% 

1,220 18,51 12,705 2,084 17,6% 

1,220 19,49 13,042 2,067 18,2% 

1,220 20,48 13,277 2,152 18,4% 

1,219 22,51 13,267 2,118 18,4% 

1,219 23,47 13,185 2,015 18,5% 

1,219 24,50 14,229 1,933 20,3% 

1,219 25,48 13,728 2,097 19,2% 

1,219 26,81 13,472 2,138 18,8% 

1,219 27,66 13,820 2,148 19,3% 

1,219 28,45 13,861 2,271 19,2% 

1,219 29,85 13,978 2,117 19,6% 

1,219 30,84 13,881 2,290 19,2% 

1,219 31,46 14,198 2,077 20,1% 

1,218 32,48 13,646 2,097 19,1% 

1,218 34,50 13,707 2,179 19,1% 

1,218 35,47 13,738 2,220 19,1% 

1,218 36,46 13,216 2,066 18,5% 

1,218 37,46 13,523 2,302 18,6% 

1,218 38,48 14,014 2,073 19,8% 

1,218 39,49 13,625 2,005 19,3% 

1,218 40,75 14,229 2,271 19,8% 

1,217 41,95 14,096 2,138 19,8% 

1,217 43,46 13,400 2,036 18,8% 

1,217 45,48 13,329 2,022 18,7% 

1,217 46,47 13,564 2,112 19,0% 

1,217 48,43 13,625 2,012 19,3% 

1,216 51,51 13,728 2,159 19,2% 
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Tabela 20 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,216 55,55 13,973 2,224 19,5% 

1,216 57,52 13,738 2,016 19,5% 

1,215 60,52 14,229 2,071 20,2% 

1,215 62,55 13,881 2,077 19,6% 

1,215 65,27 14,239 1,944 20,4% 

1,215 67,52 13,577 2,076 19,1% 

 

 

Padrão 90CPb03-4     massa de padrão: 0,09673 g   

Rendimento químico: 81,8 % 

Tabela 22 – Dados experimentais do padrão 4 para levantamento da eficiência pelo método do efeito 

Cerenkov. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,268 0,59 3,742 2,229 2,4% 

1,268 1,61 5,142 2,004 5,0% 

1,268 2,57 6,051 2,034 6,5% 

1,268 3,58 7,406 2,149 8,4% 

1,268 4,58 7,754 1,889 9,4% 

1,267 7,58 9,958 1,973 12,8% 

1,267 8,57 10,004 2,005 12,9% 

1,267 9,57 10,658 2,026 13,9% 

1,267 10,57 10,730 2,036 14,0% 

1,267 11,58 11,293 2,080 14,8% 

1,267 13,61 12,040 2,070 16,0% 

1,267 14,56 12,551 1,841 17,2% 

1,267 15,60 13,083 1,995 17,8% 

1,266 16,54 13,032 2,166 17,5% 

1,266 17,58 13,574 2,149 18,4% 

1,266 18,58 12,899 2,084 17,4% 

1,266 19,56 13,462 2,067 18,3% 

1,266 20,55 13,789 2,152 18,7% 

1,266 22,58 13,993 2,118 19,1% 

1,266 23,54 13,809 2,015 19,0% 

1,266 24,57 14,638 1,933 20,5% 

1,265 25,55 13,993 2,097 19,2% 

1,265 26,88 14,177 2,138 19,4% 

1,265 27,73 13,789 2,148 18,7% 

1,265 28,52 14,178 2,271 19,2% 

1,265 29,92 13,811 2,117 18,8% 

1,265 30,91 14,045 2,290 18,9% 
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Tabela 21 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,265 31,53 13,983 2,077 19,2% 

1,265 32,55 13,881 2,097 19,0% 

1,264 34,57 14,116 2,179 19,2% 

1,264 35,54 14,096 2,220 19,1% 

1,264 36,53 13,175 2,066 17,9% 

1,264 37,53 14,300 2,302 19,3% 

1,264 38,55 14,167 2,073 19,5% 

1,264 39,56 13,983 2,005 19,3% 

1,264 40,82 13,912 2,271 18,8% 

1,264 42,02 14,229 2,138 19,5% 

1,264 43,53 13,768 2,036 18,9% 

1,263 45,55 14,577 2,022 20,2% 

1,263 46,54 14,249 2,112 19,6% 

1,263 48,50 14,229 2,012 19,7% 

1,263 51,58 14,065 2,159 19,2% 

1,262 55,62 14,474 2,224 19,8% 

1,262 57,59 14,116 2,016 19,5% 

1,262 60,58 14,740 2,071 20,5% 

1,261 62,62 13,636 2,077 18,7% 

1,261 65,34 14,045 1,944 19,6% 

1,261 67,59 14,631 2,076 20,3% 

 

 

Padrão 90CPb03-5  massa de padrão: 0,13356 g  Rendimento químico: 

76,5 % 

Tabela 23 – Dados experimentais do padrão 5 para levantamento da eficiência pelo método do efeito 

Cerenkov. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,751 0,65 4,141 2,229 2,4% 

1,751 1,68 5,213 2,004 4,0% 

1,751 2,63 6,595 2,034 5,7% 

1,751 3,65 8,633 2,149 8,1% 

1,751 3,65 9,186 1,889 9,1% 

1,750 7,65 11,747 1,973 12,2% 

1,750 8,64 12,183 2,005 12,7% 

1,750 9,64 13,205 2,026 13,9% 

1,750 10,64 13,072 2,036 13,7% 

1,749 11,65 13,953 2,080 14,8% 

1,749 13,68 15,436 2,070 16,6% 

1,749 14,63 15,026 1,841 16,4% 

1,749 15,67 15,559 1,995 16,9% 
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Tabela 22 – continuação. 

Atividade corrigida 

(Bq) 
Δt (dias) 

Contagens (cpm)  
Eficiência   

amostra branco 

1,749 16,61 15,507 2,166 16,6% 

1,748 17,65 15,610 2,149 16,8% 

1,748 18,65 16,039 2,084 17,4% 

1,748 19,63 16,193 2,067 17,6% 

1,748 20,62 16,142 2,152 17,4% 

1,748 22,65 17,471 2,118 19,1% 

1,748 23,68 16,162 2,015 17,6% 

1,747 24,64 17,011 1,933 18,8% 

1,747 25,62 16,264 2,097 17,7% 

1,747 26,95 16,909 2,138 18,4% 

1,747 27,80 16,551 2,148 18,0% 

1,747 28,59 17,789 2,271 19,4% 

1,747 29,99 17,257 2,117 18,9% 

1,746 30,98 17,222 2,290 18,6% 

1,746 31,60 17,431 2,077 19,2% 

1,746 32,62 16,899 2,097 18,5% 

1,746 34,64 17,758 2,179 19,4% 

1,746 35,61 16,847 2,220 18,3% 

1,746 36,60 17,655 2,066 19,5% 

1,745 37,60 17,001 2,302 18,3% 

1,745 38,62 16,571 2,073 18,1% 

1,745 39,65 16,847 2,005 18,5% 

1,745 40,89 16,438 2,271 17,7% 

1,745 42,09 17,410 2,138 19,1% 

1,745 43,60 17,052 2,036 18,8% 

1,744 45,62 17,656 2,022 19,5% 

1,744 46,61 16,827 2,112 18,4% 

1,744 48,57 17,768 2,012 19,7% 

1,743 51,65 16,919 2,159 18,4% 

1,743 55,69 16,837 2,224 18,3% 

1,742 57,65 16,714 2,016 18,4% 

1,742 60,65 17,758 2,071 19,6% 

1,742 62,69 16,356 2,077 17,9% 

1,741 65,41 17,154 1,944 19,0% 

1,741 67,66 17,292 2,076 19,0% 
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ANEXO F - Resultados para o teste de desempenho 

 

Amostras da solução de 210Pb do Programa Nacional de Intercomparação 

foram utilizadas para os testes de desempenho. Os resultados das análises estão 

apresentados na tabela 24. 

Tabela 24 – Avaliação de resultado da análise da amostra de chumbo em água do PNI (unidade Bq/L). 

Data de 

referência 
Método X s U su D CV NA LC 

Agosto 

2013 

Gel  

(5-325) 
0,846 0,065 0,910 0,180 

- 

0,62 
7,7 % dentro dentro 

Agosto 

2013 

Gel  

(5-1024) 
0,938 0,053 0,910 0,180 0,27 5,6 % dentro dentro 

Dezembro 

2013 

Gel  

(5-325) 
2,033 0,218 2,029 0,410 0,02 

10,7 

% 
dentro dentro 

Dezembro 

2013 

Gel  

(5-1024) 
2,045 0,253 2,029 0,410 0,07 

12,4 

% 
dentro dentro 

Abril  

2014 

Gel  

(5-325) 
0,756 

3,27E-

04 
0,760 0,150 -0,04 0,0 % dentro dentro 

Abril  

2014 

Gel  

(5-1024) 
0,782 0,008 0,760 0,150 0,25 1,0 % dentro dentro 

Abril  

2014 
Cerenkov 0,841 0,063 0,760 0,150 0,94 7,5 % dentro dentro 

Agosto 

2014 

Gel  

(5-325) 
1,365 0,072 1,490 0,300 

- 

0,72 
5,3 % dentro dentro 

Agosto 

2014 

Gel  

(5-1024) 
1,370 0,073 1,490 0,300 

- 

0,69 
5,3 % dentro dentro 

Agosto 

2014 
Cerenkov 1,562 0,184 1,490 0,300 0,42 

11,8 

% 
dentro dentro 

Dezembro 

2014 
Cerenkov 2,419 0,036 2,260 0,450 0,61 1,5 % dentro dentro 

Abril  

2015 

Gel  

(5-325) 
0,797 0,026 0,730 0,150 0,78 3,2 % dentro dentro 

Abril  

2015 

Gel  

(5-1024) 
0,816 0,047 0,730 0,150 0,99 5,7 % dentro dentro 

Agosto 

2015 

Gel  

(5-325) 
1,662 0,010 1,520 0,300 0,82 0,6 % dentro dentro 

Agosto 

2015 

Gel  

(5-1024) 
1,698 0,114 1,520 0,300 1,03 6,7 % dentro dentro 
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Tabela 23 – continuação. 

Data de 

referência 
Método X s U su D CV NA LC 

Abril  

2016 

Gel  

(5-325) 
2,203 0,085 2,140 0,430 0,25 3,9 % dentro dentro 

Abril  

2016 

Gel  

(5-1024) 
2,233 0,048 2,140 0,430 0,37 2,2 % dentro dentro 

Agosto 

2016 

Gel 

(5-325) 
1,035 0,010 1,130 0,230 - 0,72 1,0 % dentro dentro 

Agosto 

2016 

Gel  

(5-1024) 
1,064 0,011 1,130 0,230 - 0,50 1,0 % dentro dentro 

  

 

Definições: U = valor de referência, su = desvio padrão do valor de referência, X = valor médio obtido das análises, 

s = desvio padrão em relação a X, D = desvio normalizado, CV = coeficiente de variação, NA = intervalo de valores 

bons entre os níveis de advertência, LC = intervalo de valores aceitáveis entre os limites de controle. 
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ANEXO G - Dose efetiva comprometida para inalação de 210Pb por IOE, 

AMAD = 1 µm 

 

 

Figura 47 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 1 µm, IOE,  homem). 

 

Figura 48 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 1 µm, IOE,  homem). 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

D
o

s
e
 e

fe
ti

v
a
 m

ín
im

a
 d

e
te

c
tá

v
e
l 

(m
S

v
) 

Tempo após a incorporação (dias) 

Urina 24h - método de gel 

Gel (5-325); dia 1

Gel (5-1024); dia 1

Gel (5-325); dia 15

Gel (5-1024); dia 21

Nível de Registro

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

D
o

s
e
 e

fe
ti

v
a
 m

ín
im

a
 d

e
te

c
tá

v
e
l 

(m
S

v
) 

Tempo após a incorporação (dias) 

Fezes 24h - método de gel 

Gel (5-325); dia 1

Gel (5-1024); dia 1

Gel (5-325); dia 15

Gel (5-1024); dia 21

Nível de Registro



100 
 

 

Figura 49 – Variação da dose efetiva comprometida mínima detectável em função do tempo após 

incorporação (cenário: Inalação única de composto com f1 = 0,2 tipo F, AMAD = 1 µm, IOE,  homem). 
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