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PADRONIZAÇÃO DE Y-90 PELO MÉTODO CIEMAT/NIST EM SISTEMA DE 

CINTIAÇÃO LÍQUIDA E PELO MÉTODO DO TRAÇADOR EM SISTEMA DE 

COINCIDENCIA 4πβ-γ 

 

Tatiane da Silva Nascimento 

RESUMO 

O 90Y tem uma meia-vida de 2,7 dias, decaindo com 99,98% por emissão beta para o 

estado fundamental do 90Zr. Neste trabalho foram aplicadas duas metodologias para a 

padronização do 90Y. O método do traçador em um sistema de coincidência de , 

onde foi medido o emissor beta puro, misturado com um emissor de beta-gama, que 

proporciona a eficiência de detecção beta. Para este método, o radionuclídeo 24Na, que 

decai com meia-vida de 0,623 dia pela emissão beta, com energia beta máxima de         

1393 keV, seguido por dois raios gama, foi usado como traçador. A eficiência foi obtida, 

selecionando-se o pico de absorção total com energia de 1369 keV no canal gama. 

Alíquotas conhecidas do traçador, previamente padronizadas pelo método de 

coincidência , foram misturadas com alíquotas conhecidas de 90Y. A atividade do 

emissor beta puro foi calculada por meio de um sistema de coincidência por software 

(SCS) usando discriminação eletrônica para alterar a eficiência de beta. O comportamento 

da curva de extrapolação foi predito por meio do código Esquema, que utiliza a técnica 

de Monte Carlo. O outro método usado foi o método CIEMAT/NIST desenvolvido para 

sistemas de contagem de cintilação líquida. Para este método, utilizou-se uma solução 

padrão de 3H. O sistema 2100TR TRICARB foi usado para as medições, o qual opera em 

coincidência com duas fotomultiplicadoras; uma fonte externa, colocada perto do sistema 

de medição foi usada para determinar o parâmetro quenching. O coquetel utilizado foi o 

Ultima Gold, a variação do fator de quenching foi obtida pelo uso de nitrometano. As 

amostras radioativas foram preparadas em frascos de vidro com baixa concentração de 

potássio. As atividades determinadas pelos dois métodos foram comparadas e os 

resultados obtidos são concordantes dentro das incertezas experimentais. Por meio deste 

trabalho, foi possível avaliar o desempenho do método CIEMAT/NIST, que apresenta 

várias vantagens em relação ao método do traçador, entre elas a facilidade para a 

preparação das fontes, medidas simples e rápidas sem a necessidade de determinar as 

curvas de extrapolação. 
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STANDARDIZATION OF Y-90 BY CIEMAT/NIST METHOD IN 

SCINTILLATION COUNTING SYSTEM AND BY TRACING METHOD IN 

4πβ-γ COINCIDENCE SYSTEM 

 

Tatiane da Silva Nascimento 

ABSTRACT 

The 90Y has a half-life of 2.7 days, decaying with 99.98 % by beta emission to the ground 

state of 90Zr. In this work two methodologies for the standardization of yttrium-90 (90Y) 

were applied. One was the tracing method performed in a  coincidence system, 

measuring the pure beta emitter mixed with a beta-gamma emitter, which provides the 

beta detection efficiency. For this method, the radionuclide 24Na, which decays with half 

life of 0.623 day by beta particle, with end point energy of 1393 keV followed by two 

gamma-rays, was used as tracer, the efficiency was obtained by selecting the 1369 keV 

total energy absorption peak at the gamma channel. Known aliquots of the tracer, 

previously standardized by  coincidence, were mixed with known aliquots of 90Y. 

The activity was calculated by means of a Software Coincidence System (SCS) using 

electronic discrimination for changing the beta efficiency. The behavior of the 

extrapolation curve was predicted by means of the Esquema code, which uses the Monte 

Carlo technique. The other was the CIEMAT/NIST method developed for Liquid 

Scintillation Counting (LSC) systems. For this method, a 3H standard solution was used. 

A TRICAB 2100TR system was used for the measurements. It operates with two 

photomultipliers in coincidence and an external source placed near the measurement 

system is used for determining the quenching parameter. Ultima Gold was the liquid 

scintillation cocktail. In order to obtain the quenching parameter curve a nitro methane 

carrier solution was used. The radioactive samples were prepared in glass vials with low 

potassium concentration. The activities determined by the two methods were compared 

and they are in agreement within the experimental uncertainties. By means of this work 

it was possible to evaluate the performance of the CIEMAT/NIST method, which presents 

several advantages with respect to the tracer method, among them is the facility for the 

preparation of the sources, simple and fast measurements without the need of determining 

extrapolation curves.
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Com o descobrimento da radioatividade, no início do século passado, surgiu 

a necessidade de sua quantificação, sendo criado um campo de estudo denominado 

metrologia de radiouclídeos, cujo marco foi a certificação por Curie, Rutherford e Meyer 

do primeiro padrão de rádio em 1913. (JUDGE, et al., 2013). 

A partir das décadas de 50 e 60, com o desenvolvimento da produção de 

radionuclídeos artificiais, utilizados em aplicações médicas e industriais, a metrologia de 

radionuclídeo teve um grande avanço, em virtude da necessidade de medidas precisas e 

de padrões certificados, inicialmente para atender a demanda industrial e posteriormente 

para atender novas regulamentações criadas principalmente para garantia da qualidade e 

da segurança do uso da radioatividade. 

Em razão dessas aplicações, diversos estudos foram realizados para obtenção 

de informações cada vez mais precisas sobre os radionuclídeos, como o conhecimento do 

esquema de desintegração, a meia vida, a intensidade da radiação emitida, sendo 

utilizados sistemas de medida primários.  

 Com o intuito de atender a demanda de fontes padrões certificadas, em 

1964 foi criado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, antigo Instituto de 

Energia Atômica, o Laboratório de Metrologia Nuclear (LMN), o qual desde então, 

desenvolve sistemas e métodos de padronização de radionuclídeos.  

 Entre os métodos de padronização de radionuclídeos, o método de 

coincidências 4πβ-γ é um dos métodos primários mais empregados em metrologia nuclear 

para determinar a atividade de um radionuclídeo, pois possibilita obter os resultados com 

boa exatidão, não dependendo dos parâmetros do esquema de decaimento do 

radionuclídeo em estudo, assim como do conhecimento prévio das eficiências de 

detecção. Este método é utilizado para padronização de radionuclídeos que decaem pela 

emissão de duas ou mais radiações, como β-γ, α-γ entre outras. (BACCARELLI, et al., 

2008). 
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No caso de radionuclídeos que decaem por apenas um tipo de radiação, como 

por exemplo os emissores beta puros, a padronização, no sistema de coincidências        

4πβ-γ, é feita pela técnica do traçador, onde são utilizados dois tipos de radionuclídeos, 

um emissor beta-gama e o emissor beta puro. (KOSKINAS, et al., 2008).  

 Outro método atualmente muito usado na padronização de radionuclídeos 

é o método de medida por cintilação líquida, que é um método altamente sensível e 

versátil, muito importante principalmente para medida de emissores alfa e beta puros, por 

apresentar alta eficiência de detecção, uma vez que, a solução radioativa é dissolvida 

diretamente na solução cintiladora. Os sistemas de cintilação líquida são muito usados 

rotineiramente em laboratórios de diagnóstico clínico e em investigações bioquímicas e 

biológicas. 

 Um método que está sendo muito utilizado em vários laboratórios de 

metrologia de radionuclídeos é o método CIEMAT/NIST. Este método é aplicado em 

sistemas de cintilação líquida e utiliza o radionuclídeo 3H como referência para 

determinação da atividade do radionuclídeo de interesse. 

O método CIEMAT/NIST foi desenvolvido na década de 80 em uma parceria 

dos laboratórios do Centro de Investigaciones Energética Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT - Espanha) e do National Institute of Standards and Tecnology 

(NIST - Estados Unidos), aplicado em medidas de contagem de cintilação líquida para 

calibração de radionuclídeo emissores beta puros.  (MALONDA. et al., 1985). 

Neste trabalho estas duas metodologias foram aplicadas para padronização do 

90Y. Este radionuclídeo foi selecionado por ser de interesse em medicina nuclear sendo 

utilizado em terapia de metástase de fígado por meio de microesferas.   

Na padronização pelo método do traçador o radionuclídeo emissor β-γ 

selecionado foi o 24Na. As medidas deste radionuclídeo foram feitas no sistema de 

coincidência utilizando o sistema eletrônico TAC (Time Amplitude Converter). As 

medidas do emissor do beta puro com o emissor β-γ foram feitas no sistema de 

coincidências utilizando o sistema de coincidência por software SCS.  

No capítulo 2 deste trabalho são apresentados os fundamentos teóricos 

descrevendo os tipos de decaimento envolvidos na realização do trabalho, as interações 

dessas radiações com o meio e os detectores utilizados. 
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O capítulo 3 descreve o método CIEMAT/NIST utilizado no sistema de 

cintilação líquida e o método de coincidências 4πβ-γ para padronização pelo método do 

traçador.  

No capítulo 4   é apresentada a padronização do 90Y no sistema de cintilação 

líquida e no sistema de coincidências 4πβ-γ com aplicação do método de Monte Carlo. 

A análise e discussão dos resultados obtidos e conclusões são apresentados 

nos capítulos 5 e 6, respectivamente. 

 

1.1 Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo a padronização de uma solução de 90Y por 

meio dos métodos CIEMAT/NIST empregado em um sistema cintilação líquida e pelo 

método do traçador em sistema de coincidências 4πβ-γ, com aplicação da metodologia de 

análise de covariância para determinação das incertezas.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A radiação é a propagação de energia por meio de diferentes formas, como 

partículas subatômicas (alfa, beta e produtos de fissão) ou energia eletromagnética (gama 

ou raio X).  

A emissão da radiação decorre do desequilíbrio energético, no qual o átomo 

se encontra em um nível de maior energia em relação ao seu estado fundamental.  

2.1 Decaimento nuclear  

 

O decaimento nuclear é um processo radioativo no qual um número de átomos 

iniciais 𝑁 presentes na amostra decaem no decorrer do tempo, esse processo segue a lei 

da desintegração radioativa. O termo λ que é a probabilidade por unidade de tempo que 

um dado núcleo irá decair é denominado constante de decaimento, corresponde ao inverso 

da vida média dos átomos radioativos. 

A taxa de decaimento radioativo é dada por: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝜆𝑁 

(1) 

Integrando a equação diferencial 1 (MARMIER; SHELDON, 1969), entre os 

limites       𝑁 = 𝑁0   para um tempo  𝑡 = 0  e      𝑁 = 𝑁 num tempo 𝑡 posterior resulta 

em:  

𝑁(𝑡) =  𝑁0𝑒−𝜆𝑡 (2) 

A constante 𝑁0 é o número de núcleos radioativos no instante de tempo         

𝑡 = 0. 
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A meia vida de um radionuclídeo é o tempo necessário para que uma 

quantidade de núcleos radioativos presentes na amostra decaia à metade: 

𝑁0

2
= 𝑁0𝑒−𝜆𝑇1/2  ∴  𝑇1/2 =

𝑙𝑛2

𝜆
   

(3) 

𝑇1/2 representa o tempo de meia vida. 

A equação 3 mostra a relação entre 𝑇1/2 e  λ;   o tempo de meia vida é uma 

característica de cada radionuclídeo e não depende da quantidade inicial e nem dos fatores 

físicos  como temperatura, pressão, etc. (OKUNO e YOSHIMURA, 2009). 

2.2 Atividade  

 

A atividade de uma amostra está relacionada com a taxa total de eventos de 

decaimento, para uma quantidade de átomos 𝑁 presentes na amostra.  

      𝛢 = 𝜆𝑁                           (4) 

A atividade inicial para determinado tempo zero é dado por  𝐴0 = 𝜆𝑁0  

Assim, atividade é representada pela função: 

𝐴 =  𝐴0𝑒−𝜆𝑡 (5) 

A unidade de medida da atividade no Sistema Internacional de Unidades (SI) 

é o becquerel (Bq), que corresponde a uma desintegração por segundo, esta unidade foi 

definida pela Comissão Internacional de Medidas e Unidades Radiológicas (ICRU) em 

1975. A unidade anterior o Curie (Ci), é ainda utilizada e corresponde a 3,7.107 s-1. 

(OKUNO e YOSHIMURA, 2009). 

2.3 Modos de decaimento  

 

Os modos de decaimento nuclear dos radionuclídeos empregados neste 

trabalho serão apresentados a seguir.  
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2.3.1 Desintegração Beta 

 

A desintegração beta (𝛽) é a emissão de partículas originadas no núcleo com 

massa de repouso igual à de um elétron. Sua emissão pode ser feita por duas maneiras, 

elétrons (𝛽−) ou pósitrons (𝛽+). 

 

Desintegração 𝜷− 

A emissão de 𝛽− é proveniente de um núcleo com excesso de nêutrons, no 

qual um dos nêutrons se transforma em próton emitindo um elétron negativo juntamente 

com um anti-neutrino, mostrada na equação 6.  

𝑛 → 𝑝 + 𝛽− + 𝑣�̅� (6) 

No processo de decaimento beta, o núcleo pai (X) se transmuta em um outro 

núcleo dando origem ao núcleo filho (Y). No decaimento 𝛽− o valor do número de massa 

(A) é conservado, alterando apenas o número atômico (Z) de uma unidade (valor da 

carga), como representado na figura 2.1. (TIPLER e LEWELLYN, 2001).  

 

 

 

 

FIGURA – 2.1 Esquema de desintegração de um decaimento beta puro (TIPLER e 

LEWELLYN, 2001). 

 

Desintegração 𝜷+ 

Ao contrário do decaimento  𝛽− o decaimento  𝛽+ ocorre quando o núcleo 

está com excesso de prótons, e um deles se transforma em um nêutron emitindo um 

pósitron juntamente com um neutrino, como indicado na equação 7. (TIPLER e 

LEWELLYN, 2001).  

β- 
𝑋𝑍

𝐴  

𝑌𝑍+1
𝐴  
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              𝑝 → 𝑛 + 𝛽+ + 𝑣𝑒                              (7)  

No processo de decaimento por pósitron, o núcleo pai (X) se transmuta em 

um outro núcleo dando origem ao núcleo filho (Y). Neste decaimento o valor do número 

de massa é conservado e o número atômico é diminuído de uma unidade (valor da carga), 

apresentada na equação 8. 

              𝑋𝑍
𝐴 →  𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝛽+ + 𝑣𝑒                              (8)  

 

Captura eletrônica 

Neste processo um núcleo que está com excesso de prótons, captura um 

elétron orbital da camada eletrônica mais próxima a ele. O elétron capturado interage com 

um próton do núcleo formando um nêutron e um neutrino como mostrado na equação 9 

(MARMIER; SHELDON, 1969). 

              𝑒− + 𝑝 → 𝑛 + 𝑣𝑒                              (9)  

Geralmente o elétron capturado é o da camada K por estar próximo do núcleo 

que ao ser retirado cria uma vacância, por meio do rearranjo na camada eletrônica, ocorre 

a emissão de raio X ou elétrons Auger. 

Espectro contínuo  

A energia do processo no decaimento beta é compartilhada entre o beta e o 

neutrino, os elétrons são emitidos com energias de zero a energia máxima permitida, igual 

ao Q da reação, resultando em um espectro contínuo, mostrado na fig 2.2.  

A teoria do decaimento beta foi formulada em 1934 por Enrico Fermi que 

adicionou uma terceira partícula, denominada neutrino, ao decaimento beta, baseado na 

hipótese de Pauli. Os neutrinos são partículas sem carga e com massa praticamente zero, 

que interagem pouco com a matéria, não sendo facilmente detectados.   
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FIGURA – 2.2 Espectro do decaimento beta menos (KNOLL, 1999). 

 

2.3.2 Decaimento gama 

 

A radiação gama (𝛾) é proveniente de um núcleo excitado, o qual para se 

estabilizar emite o excesso de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Os raios gama 

possuem energias definidas, pois são caracterizados por meio dos valores iniciais e finais 

da energia do nível de transição, como indicado na equação 10. (MARMIER; SHELDON, 

1969). 

𝐸𝛾 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 (10) 

 

𝐸𝛾 Energia da radiação gama.  

𝐸𝑖 Valor inicial da energia do nível de transição. 

𝐸𝑓 Valor final da energia do nível de transição. 

Quando um núcleo meta-estável decai por emissão de radiação gama, emite 

apenas o excesso de energia, desta forma não se transmuta, este processo é denominado 

transição isomérica, indicado na equação 11.  
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𝑋∗ = 𝑋 + 𝛾 (11) 

𝑋∗ Núcleo metaestável. 

𝑋 Núcleo no estado de menor energia.  

𝛾 Radiação gama. 

 

2.4  Interação da radiação com a matéria  

 

A radiação ao interagir com a matéria perde parte ou toda sua energia, essa 

perda dependerá do meio de interação, da energia e do tipo de radiação.  Os processos 

que envolvem as interações da radiação com a matéria serão descritos a seguir. 

2.4.1 Interação da radiação corpuscular com a matéria  

 

A partícula β- interage com a matéria por meio de forças Coulombianas, entre 

a carga da partícula e os elétrons orbitais. A perda de energia das partículas beta ocorre 

por colisões que resultam em perda radiativa (energia cinética) ou por espalhamento 

(mudança de trajetória dos betas). (MARMIER; SHELDON, 1969). 

Essas colisões podem ser divididas em elástica e inelástica. 

 Elástica é a mudança da trajetória da partícula beta sem perda de 

energia. 

 Inelástica existe a mudança da trajetória, mas com perda de energia 

para os elétrons orbitais ou pela forma de radiação de freamento conhecida como 

Bremsstrahlung. 

2.4.2 Interação dos fótons com a matéria  

 

O fóton, ao interagir com o meio, pode transferir toda energia ou parte dela. 

Os principais processos de interação são: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção 

de pares, esses processos dependem da energia do fóton e do meio em que ocorre a 

interação.  

Efeito fotoelétrico - transferência total de energia do fóton para um elétron 

do átomo do meio. Esse elétron que recebeu a energia é ejetado, com energia cinética 
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igual à diferença entre energia do fóton incidente e a energia de ligação da camada no 

qual o elétron está ligado.  

Efeito Compton - transferência parcial da energia do fóton para um elétron, 

o qual é ejetado (elétron de recuo ou Compton) e o fóton é espalhado com energia menor 

do que a do fóton incidente.  

Produção de pares - transferência total da energia do fóton para o campo 

Coulombiano do núcleo atômico, resultando na origem de um par elétron-pósitron.  

(KNOLL, 1999). 

A probabilidade de ocorrência dos três tipos citados da interação do fóton 

com o meio, é apresentada na figura 2.3. Como pode ser visto, a interação da radiação 

gama com o meio depende do número atômico do material absorvedor e da energia da 

radiação.  

 

 

FIGURA – 2.3 Probabilidade de ocorrência dos três processos de interação do 

fóton com o meio e suas regiões predominantes. (KNOLL, 1999). 
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2.5 Reações Neutrônicas 

 

O nêutron, descoberto em 1932 pelo cientista James Chadwick, é uma 

partícula sem carga com valor de massa próxima do valor da massa do próton             

(𝑚𝑛 = 𝑚𝑝). A interação do nêutron com a matéria ocorre mediante forças nucleares 

(KAPLAN, 1958).  

Os nêutrons são produzidos em aceleradores de partículas, em reatores 

nucleares e por fontes de nêutrons. 

Nos aceleradores nucleares, por exemplo, nos Cíclotrons um feixe de íons 

(prótons, deutério, alfa, entre outros) é acelerado e utilizado para o bombardeio de um 

núcleo alvo (deutério, trítio, berílio, lítio, etc.) que por meio das reações nucleares, produz 

um núcleo composto que gera nêutrons e um núcleo produto.  

Nos reatores nucleares os nêutrons são gerados por meio de um processo de 

fissão, fenômeno que divide um núcleo pesado em dois núcleos mais leves conhecidos 

como produtos de fissão, com produção de energia e emissão de nêutrons. 

Os nêutrons produzidos em reatores são classificados de acordo com sua 

energia: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 < 0,4 𝑒𝑉 

𝐸𝑝𝑖𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 0,4 𝑒𝑉 𝑎 100 𝑘𝑒𝑉  

𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 > 100 𝑘𝑒𝑉 

As fontes de nêutrons são dispositivos que produzem nêutrons, por exemplo 

por meio da reação (n,α) no Be. Estes nêutrons produzidos são nêutrons rápidos, sendo 

que a maioria tem energias no intervalo de 2 a 8 MeV.  As fontes mais utilizadas são de: 

Am-Be, Po-Be e Ra-Be (ZAMBONI, 2007). 

As reações neutrônicas dependem da energia do próprio nêutron e do núcleo 

alvo, esse processo consiste na transformação de um material estável em um material 

radioativo, por meio das interações nucleares que ocorrem entre o alvo (núcleo) e o 

projétil incidente (nêutron).  
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A reação de um nêutron com um núcleo  𝑋𝐴  pode ser expressa como: 

𝑋𝐴 +  𝑛1 = ( 𝑌𝐴+1 )
∗

  onde ( 𝑌𝐴+1 )
∗

 é um  núcleo composto em um estado 

excitado, o excesso de energia é liberado pela emissão de uma ou mais partículas (PRICE, 

1972).  

A reação neutrônica utilizada neste trabalho é a reação (𝑛, 𝛾), conhecida 

também como captura radioativa. Ocorre quando um nêutron é absorvido pelo núcleo do 

átomo, sendo emitida uma radiação gama, este gama é denominado gama pronto. Essa 

interação é mostrada na equação 12. (ZAMBONI, 2007), o novo elemento formado pode 

ser radioativo ou estável. 

𝑋𝐴 + 𝑛1  → 𝑌𝐴+1 + 𝛾   𝑜𝑢    𝑋𝐴 (𝑛, 𝛾) 𝑌𝐴+1  (12) 

Em que: 

𝑋𝐴  Núcleo alvo. 

𝑛1  Nêutron incidente. 

𝑌𝐴+1  Núcleo formando. 

𝛾   Radiação emitida.  

As reações neutrônicas permitem que um único radionuclídeo possa ser 

produzido por meio de diferentes reações onde participam diversos projéteis e alvos, 

como mostrado na tabela 2.1. (ZAMBONI, 2007). 

TABELA -2.1 Produção do nuclídeo 24Na por meio de reações nucleares por 

diferentes núcleos. 

Núcleo 

alvo 

Reação Núcleo 

resultante 

Emissão  

𝑁𝑎23  𝑁𝑎23 (𝑛, 𝛾) 𝑁𝑎24  𝑁𝑎24  𝛾 

𝑀𝑔24  𝑀𝑔24 (𝑛, 𝑝) 𝑁𝑎24  𝑁𝑎24  𝑝 

𝐴𝑙27  𝐴𝑙27 (𝑛, 𝛼) 𝑁𝑎24  𝑁𝑎24  𝛼 
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Cada reação nuclear possui uma probabilidade de ocorrência, que depende da 

área efetiva que o núcleo alvo apresenta ao nêutron para ocorrer a interação, essa área é 

denominada “secção de choque”, depende das características do alvo e da energia do 

nêutron incidente. 

A unidade de secção choque (𝜎) é dada em barn, onde 1b é igual a 10−24𝑐𝑚². 

(ZAMBONI, 2007).  

2.5.1 Atividade induzida por uma reação nuclear  

 

Para o cálculo da atividade de um material proveniente de reações nucleares 

durante a irradiação utiliza-se a equação 13.  (ZAMBONI, 2007). 

𝐴𝑡 = 𝜎∅𝑁𝐴(1 − 𝑒−𝜆𝑡) (13) 

Em que: 

𝐴𝑡 Atividade no final da irradiação (𝐵𝑞). 

𝜎 Seção de choque  (𝑐𝑚2). 

∅ Fluxo de nêutrons (𝑐𝑚−2 𝑠−1). 

𝑁𝐴 Número de átomos do alvo irradiado. 

(1 − 𝑒−𝜆𝑡) Decaimento durante a irradiação.  

𝜆 Constante de desintegração do radionuclídeo formado. 

𝑡 Tempo de irradiação. 

Ao fim da irradiação o material segue a lei do decaimento radioativo. 
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2.6 Detectores de radiação ionizante 

 

Os materiais radioativos podem ser identificados e quantificados por meio do 

tipo de emissão, o que determina o tipo de detector a ser utilizado é a finalidade da 

medição.  

Nesse trabalho os detectores utilizados foram os cintiladores sólido e líquido 

e o contador proporcional com geometria 4π.  

 

2.6.1 Detectores Cintiladores 

 

Um detector de cintilação é constituído por um material cintilador acoplado 

a um tubo fotomultiplicador. Nesse tipo de detector a radiação interage com o material 

cintilador, tornando-o excitado, o qual ao retornar para o seu estado fundamental emite 

luz com comprimento de onda no espectro visível ou ultravioleta. Essa luz emitida é 

detectada no tubo fotomultiplicador que fornece um sinal elétrico de saída, cuja amplitude 

é proporcional à energia depositada no meio.  

Na figura 2.4 é apresentado um diagrama do processo de detecção de um 

cintilador acoplado ao tubo fotomultiplicador. 

 

FIGURA – 2.4 Diagrama do processo de detecção em um cintilador            

(KNOLL, 1999). 
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Um material cintilador ideal deve possuir as seguintes propriedades: 

(KNOLL, 1999) 

1. Converter a energia cinética da radiação em luz detectável com alta 

eficiência de cintilação. 

2. Esta conversão deve ser linear, ou seja, a quantidade de luz deve 

ser proporcional à energia depositada. 

3. Transparência ao comprimento de onda de sua própria emissão. 

4. Tempo de decaimento da luminescência pequeno da ordem de       

(≈ 10−9 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠). 

5. Índice de refração próximo ao do vidro (1,5), para permitir um bom 

acoplamento ótico com a fotomultiplicadora, que tem parede externa de vidro.  

Os detectores cintiladores podem ser divididos em inorgânicos como os 

cristais de NaI(Tl), CsI(Tl) e ZnS(Ag); e orgânicos que podem ser sólidos, como os 

cintiladores plásticos de NE102, NE110, Pilot B e líquidos como PPO, POPOP e                 

P-terfenil. (KNOLL, 1999). 

 

Cintilador inorgânico  

O funcionamento do cristal inorgânico é baseado nos estados de energia da 

rede cristalina, em que, a teoria de bandas explica os níveis de energia dos elétrons nos 

sólidos. Esse processo é estabelecido por meio de três bandas de energia: banda de 

valência, banda de condução e banda proibida. (KAPLAN, 1958). 

Banda de valência é o espaço onde se localizam os elétrons no estado 

fundamental. 

Banda de condução é o local em que os elétrons possuem energia suficiente 

para migrarem livremente pelo material. 

Banda proibida é o local onde não se pode encontrar elétrons. 

A emissão de luz se torna possível quando um elétron absorve energia 

proveniente da radiação incidente e salta da banda de valência para a banda de condução, 

este elétron retorna à banda de valência liberando energia na forma de fótons. Como 

mostrado na figura 2.5.  
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FIGURA – 2.5 Produção de luz em um sólido cristalino utilizando a teoria das 

bandas. (KAPLAN, 1958). 

 

Detector NaI(Tl) 

O cristal de iodeto de sódio NaI(Tl) é um dos cristais mais utilizados para 

detecção de radiação gama e raio X, por apresentar alta eficiência de detecção. Neste 

detector a energia incidente é convertida em fótons de luz. O fóton gerado possui uma 

intensidade proporcional à energia depositada pela radiação incidente.  

Esse tipo de cristal é higroscópio devendo ser mantido hermeticamente 

selado, pois o mesmo se liquefaz no ar. 

O cristal de NaI é ativado com 0,1 % de Tálio (Tl), este processo serve para 

aumentar a quantidade de luz emitida pelos elétrons excitados, que estão na banda de 

condução e retornam para a banda de valência.  

A introdução dos átomos de Tl como impurezas no cristal é conhecida como 

dopagem, este processo forma níveis discretos de energia na banda proibida, entre a banda 

de condução e de valência, mostrado na figura 2.6. 

A luz produzida no cristal é transferida para o fotocátodo da válvula da 

fotomultiplicadora, os elétrons emitidos são acelerados em direção aos dinodos da válvula 

fotomultiplicadora amplificando o sinal.  
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FIGURA – 2.6 Produção de luz em um sólido cristalino ativado utilizando a teoria 

das bandas. (KAPLAN, 1958). 

 

 

Cintilador Líquido   

Cintilador líquido pode ser definido como uma solução capaz de emitir um 

pulso de luz ou cintilação, quando a energia da partícula radioativa interage na solução. 

São normalmente compostos de um ou mais solutos fluorescentes em um solvente 

orgânico. São usados principalmente para medidas de emissores alfa e beta. 

No processo de cintilação líquida o material radioativo é misturado com o 

líquido cintilador, com isso a energia da partícula radioativa é depositada no próprio 

líquido. A energia do material radioativo interage com as moléculas do solvente, 

elevando-as a um estado excitado, estas ao retornarem ao seu estado fundamental 

transferem sua energia para as moléculas do soluto.  

As moléculas do soluto ao absorverem a energia se elevam a um nível 

energético mais alto e ao retornarem ao seu estado fundamental emitem fótons com um 

comprimento de onda nas faixas, ultravioleta e violeta, pois o soluto é constituído de 

material fluorescente. 

A equação 14 mostra o processo de transferência de energia do solvente para 

o soluto. (HORROCKS, 1974). 

𝑆∗ + 𝑌 → 𝑆 + 𝑌∗ (14) 
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Onde: 

𝑆∗ Molécula do solvente excitada. 

𝑌 Molécula do soluto no estado fundamental. 

𝑆 Molécula do solvente no estado fundamental. 

𝑌∗ Molécula do soluto excitada. 

A luz emitida pela amostra é captada por uma fotomultiplicadora que gera um 

pulso elétrico, a altura desse pulso é proporcional à energia depositada no material 

(KNOLL, 1999). 

Em um sistema de cintilação líquida, os pulsos multiplicados pela foto 

multiplicadora são enviados a um amplificador e posteriormente direcionados a um 

multicanal que irá registrar as contagens em função da energia dos fótons. 

As contagens podem ser diminuídas quando existe algum fator que reduz a 

transferência da energia ou cause extinção dos fótons, este fator é denominado “agente 

quenching” ou “quenching”, o esquema desse processo é apresentado na figura 2.7. O 

quenching pode ser do tipo químico ou de cor. 

 

 

FIGURA – 2.7 Esquema do efeito quenching no processo de cintilação. 

(LEONARDO, 2004). 
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2.6.2 Detector proporcional 4π 

 

No contador proporcional a gás, as partículas emitidas pela fonte radioativa 

ionizam as moléculas do gás criando pares de íons, com cargas positivas e negativas, o 

campo aplicado faz a separação desses íons sendo que o positivo é conduzido ao cátodo 

e o negativo para o ânodo. 

Os elétrons possuem massa inferior aos íons positivos, por isso são mais 

fáceis de ser acelerados. Quando os elétrons são acelerados em direção ao ânodo ganham 

energia ao longo do percurso e ionizam outras moléculas do gás, de tal modo que é 

produzida uma avalanche, conhecida como avalanche de Towsend, que finaliza quando 

todos os elétrons livres são coletados no ânodo, sendo a corrente formada proporcional 

ao número de elétrons coletados. (KNOLL, 1999). 

 O detector proporcional em geometria 4π é apresentado na figura 2.8. O 

posicionamento da fonte dentro do detector e a ausência da janela entre a fonte e o detector 

possibilita medidas mais eficientes das radiações de baixo poder de penetração. A 

vedação é feita com anéis de borracha. (KNOLL, 1999). 

 

FIGURA – 2.8 Detector proporcional a gás fluente de geometria 4π.           

(KNOLL, 1999). 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGIA  

 

A seguir serão descritos os métodos de padronização do 90Y empregados no 

desenvolvimento deste trabalho. O método CIEMAT/NIST em sistema de cintilação 

líquida que utiliza o 3H como padrão e o método do traçador baseado no método de 

coincidências que utiliza o emissor beta-gama 24Na como traçador. 

 

3.1 Método CIEMAT/NIST 

 

O princípio do método CIEMAT/NIST consiste na determinação da 

eficiência experimental de detecção para um radionuclídeo já padronizado denominado 

traçador, no caso o 3H e na determinação da eficiência teórica tanto do 3H como do 

radionuclídeo em estudo, sendo estas eficiências determinadas em função de uma figura 

de mérito. (CARLES; MALONDA, 2001) 

A eficiência experimental de cada amostra de 3H é variada por meio do 

acréscimo de uma substância denominada agente “quenching”, que possibilita a 

determinação do parâmetro indicador de quenching (QIP), que é relacionado com a figura 

de mérito por meio da eficiência teórica e da eficiência experimental.  

  As fontes do radionuclídeo em estudo devem ser feitas seguindo as mesmas 

condições das fontes de 3H. 

A eficiência de contagem de um sistema de cintilação líquida, que utiliza duas 

fotomultiplicadoras em coincidência, é dada pela expressão 15, em que a integração é 

feita no intervalo de 0 à energia máxima da partícula beta 𝐸𝑚𝑎𝑥 (MALONDA, et al., 

1985). 
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𝜀 = ∫ 𝑁(𝐸) {1 − 𝑒𝑥𝑝 [
𝐸𝑋(𝐸)

2𝑀
]}

2

𝑑𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥

0

 

 

(15)  

Onde: 

ε Eficiência teórica. 

𝐸  Energia da partícula beta em keV. 

𝑁(𝐸) Distribuição da partícula beta dada pela teoria de Fermi. 

𝑋(𝐸) Fator de correção para o “quenching” de ionização e efeito parede. 

𝑀 Figura de mérito definida como a energia, da partícula beta em keV, 

necessária para produzir um fotoelétron no primeiro dinodo do tubo 

fotomultiplicador.  

A equação 15 pode ser calculada por códigos computacionais disponíveis na 

literatura, como por exemplo, o código EFFY (GARCIA e GRAU, 1981) e o código CN 

2001 ou (GUNTER, 2001).  

Estes códigos permitem calcular a eficiência teórica como função da figura 

de mérito para vários radionuclídeos, em diversas condições de operação e diversos 

coquetéis cintiladores de uso comercial. 

Deste modo, a determinação da atividade de um radionuclídeo utilizando o 

método CIEMAT/NIST leva em consideração os seguintes dados: medições dos 

coquetéis da solução padrão; medições dos coquetéis da solução de atividade 

desconhecida; as curvas de eficiência teórica do padrão e do radionuclídeo em estudo, 

determinação eficiência experimental do padrão e a determinação do QIP.  

O mecanismo de funcionamento do método CIEMAT/NIST considerando um 

radionuclídeo X é apresentado no diagrama de blocos da figura 3.1. 
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FIGURA – 3.1 Diagrama de blocos do método CIEMAT/NIST para um 

radionuclídeo X. 

 

A escolha do 3H como traçador na utilização do método CIEMAT/NIST foi 

baseada em suas características principais que são:  

 Emissor beta puro   

 Energia máxima da radiação beta emitida (18,6 keV), baixa tornando a 

eficiência de contagem mais sensível. 

 Pode ser obtido em solução aquosa como  3H2O. 

 Meia - vida longa (12,312 ± 0,025 anos). 

 

Segundo o método CIEMAT/NIST a eficiência experimental do 3H é obtida 

pela equação:  

𝜀(𝑄𝐼𝑃)𝑖 =
𝐶(𝑄𝐼𝑃)𝑖

𝐴 𝑚
 

(16) 

onde 

𝜀(𝑄𝐼𝑃)𝑖 Eficiência relacionada ao i - ésimo fator indicador de quenching. 

𝐶(𝑄𝐼𝑃)𝑖 A taxa de contagem relacionada ao i - ésimo fator indicador de quenching 

corrigida para radiação de fundo.  

𝐴  Atividade específica do padrão na data de medida. 

Figura de Mérito 
Vs 

QIP 

Eficiência Experimental 3H 
Vs 

QIP Eficiência Teórica X 
Vs 

Figura de Mérito 
Eficiência Teórica 3H 

Vs 
Figura de Mérito 

Eficiência do radionuclídeo X 
Vs 

QIP 
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𝑚 Massa de 3H da amostra relacionada ao i - ésimo fator indicador de 

quenching. 

 

A atividade de cada amostra é determinada pela equação 17. 

𝐴𝑖 =
𝐶(𝑄𝐼𝑃)𝑖

𝜀(𝑄𝐼𝑃)𝑖 𝑚
 

(17) 

onde 

𝐴𝑖 Atividade específica da amostra relacionada ao i - ésimo fator indicador de 

quenching QIP. 

𝜀(𝑄𝐼𝑃)𝑖 Eficiência teórica da amostra relacionada ao i - ésimo fator indicador de 

quenching. 

𝐶(𝑄𝐼𝑃)𝑖 Taxa de contagem da amostra relacionada ao i - ésimo fator indicador de 

quenching corrigida para radiação de fundo. 

𝑚 Massa da amostra relacionada ao i - ésimo fator indicador de quenching. 

 

3.2 Método de Coincidências 4πβ-γ 

 

O método de coincidências é um método absoluto utilizado para a 

padronização de radionuclídeos que emitem duas ou mais radiações como: beta-gama, 

alfa-gama, gama-gama entre outras (BAERG, 1973). 

O sistema de medida possui dois detectores um para cada tipo de radiação e 

um módulo para detectar os eventos coincidentes emitidos simultaneamente, representado 

na figura 3.2.  
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FIGURA – 3.2 Diagrama do sistema de medida do método de Coincidências 

(MOREIRA, 2000). 

 

A detecção da radiação β, é feita por meio do detector proporcional 4π e a 

radiação γ é detectada por meio de um cristal cintilador de  NaI(Tl).  

A atividade (N0) de um radionuclídeo que se desintegre por emissão beta 

seguida de radiação gama, pode ser determinada mediante os conhecimentos dos dados 

observáveis, isso é em função das taxas de contagens registradas em cada uma das vias 

de detecção, como mostrado nas equações 18, 19 e 20. (CAMPION, 1959; MOURA, 

1969). 

𝑁𝛽 = 𝑁0𝜀𝛽 (18) 

𝑁𝛾 = 𝑁0𝜀𝛾 (19) 

𝑁𝑐 = 𝑁0𝜀𝛽𝜀𝛾 (20) 

Em que:  

𝑁0 Taxa de desintegração (atividade). 

𝑁𝛽 Taxa de contagens na via beta.  

𝑁𝛾 Taxa de contagens na via gama. 

𝑁𝑐 Taxa de contagens de coincidências.  
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𝜀𝛽 Eficiência de detecção da via beta. 

𝜀𝛾 Eficiência de detecção da via gama. 

Nesse caso, em que os detectores detectam apenas as radiações de suas 

respectivas vias, as três equações podem ser combinadas, obtendo-se  N0 por: 

𝑁𝛽𝑁𝛾

𝑁𝑐
=  𝑁0 

(21) 

Sendo a eficiência beta dada por: 

𝑁𝑐

𝑁𝛾
= 𝜀𝛽 

(22) 

O método apresentado corresponde a um caso de desintegração simples, mas 

na prática os radionuclídeos apresentam esquemas de desintegrações complexas, com 

vários ramos beta seguidos de transições gama ou da emissão de elétrons de conversão 

interna. Além destes fatores o detector β também pode apresentar sensibilidade para 

outros tipos de radiação, como  os fótons ou elétrons de conversão interna, podendo 

ocorrer registro dessas radiações nesta via. 

 

Com isso, para uma desintegração com 𝑛 ramos 𝛽 as equações 𝑁𝛽, 𝑁𝛾 e 𝑁𝑐 

podem ser expressas como: 

𝑁𝛽 = 𝑁0 ∑ a𝑟

𝑛

𝑟=1

[𝜀𝛽𝑟
+ (1 − 𝜀𝛽𝑟

) (
𝑎𝜀𝑒𝑐 + 𝜀𝛽𝛾

1 + 𝑎
)

𝑟

] 
(23) 

 

𝑁𝛾 =  𝑁0 ∑ a𝑟

𝑛

𝑟=1

𝜀𝛾𝑟

1 + 𝑎𝑟
 

(24) 

𝑁𝑐 =  𝑁0 ∑ a𝑟

𝑛

𝑟=1

 [
𝜀𝛽𝑟

𝜀𝛾𝑟

1 + 𝑎𝑟
+  (1 − 𝜀𝛽𝑟

)𝜀𝑐𝑟
]   

(25) 
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Em que:  

a𝑟 Abundância relativa do r-ésimo ramo beta. 

𝜀𝛽𝑟
 Eficiência para o r-ésimo ramo beta. 

𝜀𝑒𝑐 Eficiência do detector beta para elétrons de conversão interna. 

𝜀𝛽𝛾
 Eficiência do detector beta para a radiação gama. 

𝑎𝑟 Coeficiente de conversão interna total da r-ésima transição gama. 

𝜀𝛾𝑟
 Eficiência para a r-ésima transição gama. 

𝜀𝑐𝑟
 Probabilidade de registrar contagens de coincidência gama-gama. Esta 

probabilidade é evitada quando selecionado o pico de absorção total do 

gama de interesse. 

Combinando as equações (23), (24) e (25) a equação (21) passa ser: 

𝑁𝛽𝑁𝛾

𝑁𝑐
=  𝑁0 ∑ a𝑟

𝑛

𝑟=1

[𝜀𝛽𝑟
+ (1 − 𝜀𝛽𝑟

) (
𝑎𝜀𝑒𝑐 + 𝜀𝛽𝛾

1 + 𝑎 )
𝑟
] [

𝜀𝛾𝑟

1 + 𝑎𝑟
]

[
𝜀𝛽𝑟

𝜀𝛾𝑟

1 + 𝑎𝑟
+  (1 − 𝜀𝛽𝑟

)𝜀𝑐𝑟
]

    

(26) 

A equação 26 mostra que para a determinação de 𝑁0 é necessário conhecer 

os parâmetros do esquema de desintegração e as probabilidades de detecção, o que 

inviabiliza o método deixando-o dependente destes parâmetros e das eficiências de 

detecção.  

Com o objetivo de determinar a atividade apenas com o conhecimento dos 

dados observáveis, utiliza-se a Técnica de Extrapolação Linear da Eficiência. 
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3.2.1 Técnica de Extrapolação Linear da Eficiência 

 

Essa técnica procura conservar as características do método de coincidência, 

estabelecendo uma relação funcional, entre 𝑁𝛽  e 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄  de modo que as contagens do 

detector beta tendem para a atividade da fonte (𝑁𝛽 →  𝑁0) quando o parâmetro de 

eficiência beta tender a unidade (𝑁𝑐 𝑁𝛾  → 1⁄ ) (BAERG, 1973). 

Assim, 𝑁𝛽 resulta em uma função F do parâmetro de eficiência 𝑁𝑐 𝑁𝛾 ⁄ .   

Dado por: 

𝑁𝛽 = 𝑁0𝐹 (
𝑁𝑐

𝑁𝛾
) 

(27) 

Em que  𝐹 → 1 e 𝑁𝛽 → 𝑁0 quando 
𝑁𝑐

𝑁𝛾
→ 1. 

A equação 27 pode ser escrita de uma forma mais conveniente para sua 

solução gráfica ou analítica, usando 𝑁𝛽𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄  como variável dependente e                                         

[(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ], parâmetro de ineficiência, como variável independente.  

Desse modo obtém-se uma função  𝐺 em função do parâmetro da ineficiência 

dada por: 

 

𝑁𝛽𝑁𝛾

𝑁𝑐
=  𝑁0𝐺 [(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ]  (28) 

A função  𝐺 → 1    e      
𝑁𝛽𝑁𝛾

𝑁𝑐
 →  𝑁0     quando  [(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ] →  0. 

A variação da eficiência pode ser obtida por discriminação eletrônica, uso de 

absorvedores externos ou adicionando-se carregador às fontes medidas. 

A taxa de desintegração 𝑁0 é obtida por meio da  curva de extrapolação de: 

 

𝑁𝛽𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄   versus [(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ] 
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3.2.2 Método do Traçador 

 

A medição de um radionuclídeo emissor de beta puro se tornou possível por 

meio do sistema de coincidências, com o método desenvolvido por Baerg, no qual se faz 

a combinação do emissor β puro com um emissor β-γ, denominado traçador (BAERG, 

1966). 

A eficiência medida é fornecida pelo traçador, que deve ser um radionuclídeo 

com energia beta máxima próxima da energia beta máxima do emissor beta puro, 

apresentando um comportamento semelhante entre os dois radionuclídeos (FERREIRA, 

et.al. 2004). 

Os eventos detectados no contador proporcional são dados por:  

 

𝑁𝛽(𝑇+𝑃) = 𝑁0𝑇𝜀𝛽𝑇 + 𝑁0𝑃𝜀𝛽𝑃 
(29) 

Os índices P e T correspondem ao emissor beta puro e ao traçador, 

respectivamente, sendo 𝜀𝛽𝑃 a eficiência do beta puro e 𝜀𝛽𝑇 a eficiência do traçador.  

Quando os dois emissores são combinados na mesma fonte, existe uma 

relação funcional entre as eficiências de detecção. Esta relação pode ser definida por uma 

função polinomial G (DIAS, et. al, 2002), onde. 

 

(1 − 𝜀𝛽𝑃)

𝜀𝛽𝑃
= 𝐺 (

1 − 𝜀𝛽𝑇

𝜀𝛽𝑇
) 

(30) 

A eficiência do traçador pode não ser sempre exatamente obtida, por isso  é 

conveniente usar a expressão que envolve apenas as taxas de contagens observáveis β, γ 

e coincidências.  

A expressão para determinação da atividade do beta puro pode ser escrita 

como: 

𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾

𝑁𝑐
−  𝑁0𝑇 = 𝑁0𝑃 [1 + 𝐺′ (

1 − 𝜀𝛽𝑇

𝜀𝛽𝑇
)] 

(31) 
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Sendo: 

𝑁𝑜𝑇 Taxa de desintegração do traçador. 

𝑁𝑜𝑃 Taxa de desintegração do beta puro. 

𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
 Taxa de contagem do beta puro mais beta traçador. 

𝑁𝛾 Taxa de contagem gama do traçador. 

𝑁𝑐 Taxa de contagem de coincidência. 

𝐺′ Função que relaciona as eficiências beta, do beta puro e do 

traçador. 

A função 𝐺′ é ajustada pelo método dos mínimos quadrados e a extrapolação 

fornece o valor de 𝑁0 do emissor beta puro.  

Onde ( [𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] − 𝑁0𝑇 )   versus   (1 − 𝑁𝐶 𝛮𝛾⁄ ) 𝛮𝐶 𝑁𝛾⁄⁄           

 fornecerá   𝑁0𝑃     quando (1 − 𝑁𝐶 𝛮𝛾⁄ ) 𝛮𝐶 𝑁𝛾⁄⁄  → 0    

 

3.2.3 Simulação da curva de extrapolação da eficiência pela técnica de Monte 

Carlo. 

 

O método de Monte Carlo é um processo estatístico baseado em números 

aleatórios e de natureza repetitiva. Atualmente é muito empregado em problemas de 

transporte de partículas como nêutrons, fótons e elétrons.  

Neste trabalho, o método de Monte Carlo foi utilizado para a simulação da 

curva de extrapolação da eficiência no método do traçador, por meio do programa 

ESQUEMA, desenvolvido no LMN (TAKEDA, 2006).  

O programa ESQUEMA, utiliza os valores de transporte da radiação fornecidos 

por meio do programa MCNP5 (Monte Carlo N Particle Transport Code System). 

(ORNL, 2006). 

Pelo programa ESQUEMA é possível simular todos os processos de detecção no 

sistema de coincidências 4πβ-γ de maneira a estabelecer as melhores condições de 

medida. Este programa permite seguir os processos de decaimento, desde o núcleo 

precursor até o estado fundamental do núcleo filho e determinar a energia depositada, 

para todas as radiações, nos detectores utilizados.  
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Para aplicação do método de Monte Carlo na medida com traçador, um esquema 

“simulado” é criado, onde os esquemas de decaimento do emissor beta-gama e do emissor 

beta puro são analisados como se fosse um único radionuclídeo. 

Além do esquema de decaimento, os dados necessários para execução do 

programa Esquema são: especificações da fonte radioativa, especificações dos tipos de 

superfícies e definição de células para a geometria do sistema de coincidência 4πβ-γ. 

Além disso é necessário o uso de tabelas de seções de choque em função da energia para 

elétrons e para radiação gama, e respectivas eficiências totais que são obtidas  tendo como 

base os valores de seção de choque. Estas eficiência são calculadas pelo código MCNP5.  

As informações referentes ao tipo de variação da eficiência beta e a 

especificação da energia gama a ser selecionada e o número de histórias, são fornecidas 

pelos arquivos de entrada denominados “constant.dat” e “npicos.dat”.  

O resultado da simulação é fornecido em um arquivo de saída onde são registrados 

o nível de descriminação ou as quantidades de absorvedor considerados, com os 

respectivos valores da atividade [( 𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ − 𝑁0𝑇 ) ]

𝑀𝐶
com sua incerteza 

percentual e os valores do parâmetro de ineficiência (1 − 𝑁𝐶 𝛮𝛾⁄ ) 𝛮𝐶 𝑁𝛾⁄⁄ . 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PADRONIZAÇÃO DO 90Y 

 

Neste capítulo é descrita a padronização do 90Y propriamente dita, sendo 

apresentados os esquemas de decaimento dos radionuclídeos  90Y, 3H e 24Na utilizados, 

os sistemas de detecção empregados e os procedimentos de medida. 

4.1 Esquemas de decaimento  

  

4.1.1 90Y 

 

Decai pela emissão de uma partícula beta com energia máxima de              

2279,8 keV e energia média de 934,8 keV, com uma meia vida de 2,6684 (13) dias para 

o nível fundamental do 90Zr (estável). O esquema de decaimento do 90Y é mostrado na 

figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA – 4.1 Esquema de desintegração do 90Υ com os valores de energia em keV 

(BE. et al., 2006). 
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Na tabela 4.1 são apresentadas as energias e as probabilidades de emissão por 

decaimento dos betas e dos gamas do 90Y.  

TABELA – 4.1 A intensidade do processo de desintegração e suas energias 

correspondentes do 90Υ (BE. et al., 2006). 

Processo de desintegração  Energia (keV) Intensidade (%) 

𝛽0,0 2279,8 (17) 99,983 (6) 

𝛽0,2 93,5 (17) 0,0000014 (3) 

𝛽0,1 591,1 (17) 0,017 (6) 

𝑒𝑐1,2 (Zr) 768,7 (17) 0,00319 (5) 

γ2  (Zr) 2186,28 (10) 0,0000014 (3) 

γ1  (Zr) 1760,7 (2)  0,017 (6) 

 

4.1.2 3H 

 

O trício ou trítio decai com uma meia-vida de 12,321(25) anos por emissão 

beta para o hélio (3He), com energia máxima de 18,6 keV com 100% de probabilidade. O 

esquema de decaimento é mostrado na figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA – 4.2 Esquema de desintegração do 3H com valor de energia em keV       

(BE. et al., 2006). 
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4.1.3 24Na 

 

O 24Na decai por emissão beta seguido de dois gamas em cascata com meia 

vida de 14,9574 (20) horas, para o estado fundamental do 24Mg. O esquema de 

decaimento é mostrado na figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA – 4.3 Esquema de decaimento do 24Na com os valores de energia em keV 

(BE. et al., 2006). 

 

Na tabela 4.2 são apresentados os modos de decaimento, as energias e as 

intensidades de emissão do 24Na. 
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TABELA – 4.2 Modos de decaimento do 24Na, energias e intensidades com suas 

incertezas (BE. et al., 2006). 

Modo de decaimento Energia (keV) Intensidade (%) 

𝑋𝐾𝛼2 (Μg) 1,254 0,0000119 (5) 

𝑋𝐾𝛼1 (Mg)  1,254 0,0000236 (10) 

𝑋𝐾𝛽1 1,302 0,00000058 (14)  

𝑒𝐴𝐾 (Mg) KLL 1,10- 1,18  0,00145 (11) 

𝑒𝑐1,0 𝛼 (Mg) 346,62 (1) 0,0045 (4) 

𝑒𝑐1,0 𝐾 (Mg) 1367,321 (5) 0,00028 (3) 

𝑒𝑐2,1 𝛼 (Mg) 732,177 (11) 0,068 (4) 

𝑒𝑐2,1 𝛫 (Mg) 2752,72 (11) 0,00026 (3) 

𝛽0,4 279,3 (6) 0,057 (7) 

𝛽0,4 89,56 (19)  

𝛽0,3 1277,5 (11) 0,001 (1) 

𝛽0,3 502,7 (5)  

𝛽0,2 1392,94 (16) 99,939 (8) 

𝛽0,2 555,15 (8)  

𝛽0,1 4147,11 (16) 0,003 (2) 

𝛽0,1 1866,79 (8)  

γ 511 (5) 0,145 (3) 

𝛾4,3 (Mg) 996,09 (6) 0,00123 (27) 

𝛾1,0 (Mg) 1368,626 (5) 99,9935 (5) 

𝛾2,1 (Mg) 2754,007 (11) 99,872 (8) 

𝛾3,1 (Mg) 2869,50 (6) 0,00024 (3) 

𝛾4,1 (Mg) 3866,14 (10) 0,056 (7) 

𝛾3,0 (Mg) 42,37 (6) 0,00084 (10) 
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4.2 Sistemas de medida 

 

Os sistemas de medidas “Liquid Scintillation Counting” (LSC) e o sistema de 

coincidências     4πβ-γ empregados serão descritos a seguir.  

 

4.2.1 Sistema de Cintilação Líquida (LSC) 

 

Neste trabalho foi utilizado o cintilador líquido “Liquid Scintillation 

Counting”  (LSC) TRI-CARB modelo 2100 TR da marca Parckard, que pode ser visto na 

figura 4.4.  

 

 

FIGURA – 4.4 Cintilador Líquido Tri-Carb 2100 TR da Parckard. 

 

O diagrama de blocos da eletrônica do contador de cintilação liquida é 

apresentado na figura 4.5, onde podemos destacar os seguintes módulos:  

 Duas fotomultiplicadoras operadas em coincidências, para reduzir 

às flutuações provocadas por ruídos eletrônicos. 
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 Unidade de coincidência utilizada para assegurar que apenas os 

eventos observados simultaneamente pelas duas fotomultiplicadora sejam 

registrados, desta forma ruídos e contagem de pulsos atrasados são eliminados.   

 Unidade somadora dos pulsos provenientes das 

fotomultiplicadoras. 

 Amplificador dos pulsos que são enviados para um conversor 

analógico-digital. 

  Analisador multicanal, que registra as contagens conforme a altura 

de pulso, construindo um espectro que mostra o número de fótons em função da 

energia detectada. Esse espectro é proporcional a intensidade da cintilação.  

 

FIGURA – 4.5  Diagrama de blocos da eletrônica associada do contador de 

cintilação líquida. 

 

O espectro originado pelo LSC em função da energia da partícula, pode ser 

modificado por interferências conhecidas como quenching, que resultam na perda de 

fótons da solução cintiladora, estas interferências ocasionam um deslocamento do 

espectro de energia para valores menores, diminuindo a eficiência total, como 

representado na figura 4.6. 
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FIGURA -4.6  Gráfico dos espectros sem efeito quenghing e com o efeito 

quenching (HORROCKS, 1974). 

 

Nas medidas com LSC é feita a quantificação das interferências, isto é a 

determinação do parâmetro indicador de “quenching” (QIP), cujo valor é arbitrário, 

variando de zero a 1000, onde zero corresponde ao maior nível de quenching e 1000 a 

uma amostra sem quenching. 

Os sistemas LSC comerciais determinam os valor de QIP por meio de dois 

tipos de análise espectral:  

 SIS (Spectral Index of the Sample) o qual associa um ponto para 

altura média de pulsos do espectro da amostra, monitorando assim o “quenching” 

da solução,  

 tSIE ( tranformed Spectral  Índex of the External standard) é 

calculado com base no efeito Compton no coquetel cintilador ocasionado por uma 

fonte gama externa (133Ba ou 152Eu) que é aproximada à amostra por um período 

de um minuto. 

 A amostra desce por uma blindagem próxima da fonte gama, esta 

é aproximada da amostra, como mostrado na figura 4.7. 
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FIGURA -4.7  Desenho do sistema interno do LSC. 

 

O LCS TRI-CARB modelo 2100TR utiliza uma fonte de 133Ba, sendo operado 

por meio de um computador com diversas funções, de maneira a possibilitar a aquisição 

automática dos dados. Para isso é criado um protocolo onde são definidos os parâmetros 

de interesse de medição, como apresentado na tabela 4.3. Para obtenção do valor de QIP 

foi escolhido o método tSIE (tranformed Spectral Index of the External standard).  

 

TABELA – 4.3 Protocolo para medida do 3H e do 90Y. 

Protocolo:  

Tempo de medida para cada amostra   30 minutos  

Número de ciclos de medida   3  

Faixa de energia de interesse do 90Y  0 à 2000 keV 

Faixa de energia de interesse do 3H  0 à 2000 keV 

Tipo de QIP  tSIE 

 

Na figura 4.8 é apresentada uma saída típica de uma medida no LSC, onde 

são indicados a faixa de energia selecionada o tipo de QIP e os valores de tSIE obtidos.  
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FIGURA – 4.8 Dados de saída do Cintilador Líquido Tri-Carb 2100 TR da 

Parckard. 

 

4.2.1.1 Preparação das amostras de cintilação líquida 

 

As amostras de cintilação líquida são preparadas em vials (frascos de vidro) 

com baixo teor de 40K, emissor beta-gama de meia vida muito longa (T1/2 = 109 anos) 

para evitar sua interferência nas medidas. 

Dentro dos vials são depositadas alíquotas conhecidas de:  solução radioativa, 

solução cintiladora, água destilada e solução carregadora que é o agente de quenching, 

como descrito a seguir.  

Neste trabalho as quantidades de material radioativo foram determinadas em 

balança analítica por meio do método do picnômetro, neste método, a solução radioativa 

é colocada em um picnômetro (Fig. 4.9) sendo a massa de material radioativo determinada 

pela diferença das massas do picnômetro antes e após o gotejamento no vial. 
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FIGURA - 4.9 Picnômetro. 

 

Última Gold marca Perkin Elmer, com composição a base de tolueno como 

solvente e um soluto flurescente foi a solução cintiladora usada. O volume de líquido 

cintilador depositado, por meio de um “dispenser” calibrado foi de 15 mL. (Fig. 4.10) 

 

FIGURA – 4.10 Líquido cintilador Ultima Gold com o dispenser acoplado no 

vidro. 

 

Em cada vial foi adicionado 1 mL de H2O, para auxiliar na dissolução do 

material radioativo na solução cintiladora e quantidades crescentes de nitrometano 

(agente quenching), por meio de pipetas calibradas. 
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Foram preparadas oito amostras de 3H e oito de 90Y sendo uma sem quenching 

e as demais com alíquotas crescentes de nitrometano.  

A solução de 3H padronizada foi fornecida pelo LNMRI (Laboratório 

Nacional de Metrologia de Radiação Ionizante). A solução de  90YCl3 usada foi fornecida 

pelo Centro de Radiofarmácia do IPEN tendo sido diluída com uma solução carregadora 

de EuCl3 em 0,1 M  de HCl.  A solução de 90Y é similar as soluções utilizadas em 

medicina nuclear e portanto sem a presença do 90Sr.  

Fontes típicas de cintilação líquida são mostradas na figura 4.11.  

Para medir a radiação de fundo foi preparada uma amostra (branco) contendo 

15 mL da solução cintiladora com 1 mL de H2O.  

 

FIGURA – 4.11 Amostras de cintilador líquido. 

 

 

4.2.1.2 Procedimentos de medida no LSC 

 

Os procedimentos para calibração do radionuclídeo envolvem quatro etapas: Preparação 

das fontes, construção da curva de eficiência experimental do padrão, determinação das 

curvas de eficiência teórica e cálculo da atividade do radionuclídeo de interesse. 

Amostras de 3H e 90Y foram posicionadas no LCS obedecendo a seguinte 

ordem: branco para medida da radiação de fundo, amostra sem “quenching” e amostras 

com “quenchings” crescentes. 
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Inicialmente determinou-se a eficiência experimental das amostras de 3H por 

meio da equação 16. Com os valores das eficiências experimentais de cada amostra de 3H 

e respectivos valores de QIP obtidos por meio dos tSIE, foi construída uma curva de 

calibração experimental do sistema. Esta curva é expressa em eficiência de contagem 

versus tSIE.  

Por meio do código CN 2001 foram obtidas as eficiências teórica do 90Y e do 

3H em função da figura de mérito, mostrada na figura 4.12, onde as setas direcionadas 

para a esquerda e para baixo indicam as abscissas e ordenadas da curva de eficiência do 

90Y (pontos pretos) em função da figura de mérito e no mesmo gráfico as setas 

direcionadas para a direita e para baixo indicam as abscissas e ordenadas da curva de 

eficiência do 3H (pontos vermelhos) em função da figura de mérito.  
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FIGURA – 4.12  Os valores das Eficiências Teórica do 3H e do 90Y em função da 

figura de mérito. 

 

Com os valores de eficiência teórica do 3H e as figuras de mérito, foi ajustado 

um polinômio de segundo grau por meio do utilitário originPro8®, determinando-se as 

figuras de mérito relacionadas às eficiências experimentais do 3H.  

Com os valores da figura de mérito 3H e os valores de tSIE, foi construída 

uma curva de FM x tSIE.  Esta curva é conhecida como Curva Universal, que independe 

do radionuclídeo, apenas do líquido cintilador e do sistema de detecção.  
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Com os dados da curva universal foi ajustado um polinômio de segundo grau, 

por meio do qual foram obtidos os valores da figura de mérito para as amostras de 90Y 

correspondentes aos valores de tSIE medidos.  

Com os valores de figura de mérito determinado para cada amostra e com o 

polinômio de segundo grau, gerado por meio dos dados indicados na figura 4.12, foram 

determinados os valores das eficiências do90Y para cada amostra medida. 

A atividade para cada amostra da solução de 90Y foi determinada utilizando a 

equação 17 descrita no item 3.1. 

O cálculo das incertezas envolvidas na determinação da atividade pelo 

método CIEMAT/NIST é descrito a seguir. (KOSKINAS. et al., 2006).  

A incerteza na eficiência experimental do 3H foi obtida pela soma quadrática 

das incertezas percentuais das contagens líquidas, da atividade e da massa. 

σ𝜀 = [(σ𝐶)2  +  (σ𝐴)2  (σ𝑚)2]1 2⁄  
(32) 

σ𝜀 Incerteza na eficiência. 

σ𝐶  Incerteza na contagem líquida. 

σ𝐴 Incerteza na atividade. 

σ𝑚 Incerteza na massa. 

A incerteza na taxa de contagem líquida foi calculada pela relação  

σc =
[𝐶𝐵 + 𝐵]1/2

𝐶
 

(33) 

σ𝐶 Incerteza na taxa de contagem líquida. 

𝐶𝐵 Taxa de contagem bruta. 

B Taxa de contagem da radiação de fundo. 

𝐶 Taxa de contagem líquida. 
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A determinação da incerteza final para a atividade de cada amostra foi obtida 

por meio do uso de uma matriz de covariância, que utiliza as correlações para os 

parâmetros de incerteza (SMITH, 1991).  

A matriz de covariância é dada por 𝑉𝑥𝑖𝑗 = ∑ 𝐸𝑖𝑙𝐸𝑗𝑙
𝐿
1 𝐶𝑖𝑗𝑙 

Onde:  

𝐸𝑖𝑙 𝑒 𝐸𝑗𝑙  São incertezas parciais dos parâmetros utilizados para a determinação da 

taxa de desintegração final. 

𝐶𝑖𝑗𝑙 Coeficiente de correlação. 

 

As correlações são definidas quando as grandezas são dependentes entre si, 

deste modo a covariância estimada deve ser considerada como uma contribuição adicional 

para incerteza. O grau de correlação é caracterizado por: não -  correlacionado (0), 

correlacionado (1) e totalmente anti - correlacionado (-1) (TAYLOR, 2012). 

As incertezas estatísticas foram consideradas não correlacionadas e as 

sistemáticas, tais como incerteza na massa e da eficiência do trício, como correlacionadas.  

As atividades foram determinadas por ajuste pelo método de mínimos 

quadrados, por meio do programa LINFT, que utiliza as incertezas determinadas pela 

análise de covariância (DIAS, 1999). 

 

 

4.2.2 Sistema de coincidências 4πβ-γ 

 

O sistema de coincidências 4πβ-γ utilizado neste trabalho, tanto para a 

padronização do traçador β-γ como para padronização do β puro; é constituído de um 

contador proporcional a gás fluente (90% de argônio e 10% de metano) operado a uma 

pressão de 0,1 MPa, com geometria 4π para detectar a radiação β e para detecção da 

radiação γ foi utilizado um cristal de NaI(Tl). O sistema de coincidências 4πβ-γ, está 

confinado no interior de uma blindagem de chumbo para minimizar os efeitos da radiação 

de fundo, figura 4.13. 
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FIGURA – 4.13 Sistema de detecção 4πβ-γ utilizado no laboratório LMN. 

 

O detector 4π é um contador proporcional constítuido por duas partes de latão 

idênticas uma na parte inferior e outra na parte superior. A circulação do gás é feita por 

duas mangueiras, uma conectada ao cilindro para entrada do gás no detector e outra para 

a saída do gás do detector. A parte  interna, usada para detecção, possui uma forma 

aproximadamente cilídrinca medindo 3,0 cm de diâmetro e 7,5 cm de comprimento. Este 

detector é operado-a uma tensão de 2050V. A parte inferior do detector 4πβ pode ser vista 

na figura  4.14. 
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FIGURA – 4.14 Parte inferior do contador em latão que compõe o sistema 4πβ. 

 

No interior de cada uma das partes encontra-se um anodo de aço inoxidável 

com diâmetro de 50 μm, preso por isoladores de Teflon nas duas extremidades. As duas 

partes são unidas e vedadas por meio de anéis de borracha. 

Na figura 4.15 é mostrado o contador fechado, onde pode ser vista uma placa 

deslizante  com um orifício, no qual é acomodada a fonte, que é introduzida no detector 

sem a necessidade de abri-lo (MOURA, 1969). 

 

FIGURA – 4.15  Sistema de detecção 4πβ e o suporte para fonte. 

 

Suporte para fonte  
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O detector NaI(Tl) utilizado neste trabalho possui dimensões de 54 mm por 

54 mm, operado a uma tensão de 850 V, posicionado sobre o contador proporcional.       

        

4.2.2.1 Sistemas eletrônicos utilizados no sistema de coincidências 4πβ-γ  

 

Na medida em sistema de coincidências 4πβ-γ, foram utilizados dois sistemas 

de eletrônicos distintos para as padronizações, o sistema TAC “Time Amplitude 

Converter” empregado na padronização do emissor β-γ (24Na) e o sistema SCS 

empregado na padronização do 90Y. 

  

                   Sistema eletrônico (TAC) 

 

O sistema eletrônico TAC é um sistema, desenvolvido no LMN, que utiliza 

um módulo (TAC) acoplando a um multicanal (Multi Channel Analyzer - MCA) para 

registro dos pulsos detectados, sendo que o módulo eletrônico TAC faz a conversão de 

tempo em amplitude de pulso, produzindo um espectro que registra as contagens de 

pulsos beta, gama e de coincidências. O diagrama em blocos do sistema TAC é mostrado 

na figura 4.16.  

 

FIGURA – 4.16   Diagrama de blocos do sistema de medida e aquisição de dados 

do sistema TAC.  
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Este sistema utiliza os módulos eletrônicos convencionais como mostrado no 

diagrama de blocos, onde os pulsos provenientes dos detectores 4πβ e Na(Tl) após 

passarem pelos pré-amplificadores e pelos amplificadores são direcionados para os 

discriminadores monocanais, sendo posteriormente enviados para os módulos de porta e 

atraso e direcionados para o módulo eletrônico TAC (BACCARELI, et al., 2008). 

Os pulsos gerados no módulo de porta e atraso 1 irão gerar o pulso de início 

(start) e os pulsos gerados no módulo de porta e atraso 2 o pulso de termino (stop). Após 

a chegada dos pulsos de início e término, o TAC envia um pulso ao MCA sendo este 

correspondente a diferença de tempo decorrido, gerando as contagens que formam os 

arquivos de saída. 

Para determinação da atividade, os arquivos gerados são analisados pelo 

programa CONTAC15, desenvolvido no LMN.   

 

                   Sistema de Coincidências por Software (SCS) 

 

O Sistema de Coincidências por Software (SCS), cujo diagrama pode ser visto 

na figura 4.17 desenvolvido no LMN, é um sistema que digitaliza os pulsos provenientes 

dos amplificadores conectados a cada um dos detectores do sistema de coincidências, isto 

é, ao contador proporcional e ao cristal de NaI(Tl).  

Esta digitalização é feita por meio do uso de uma placa modelo PCI-6132 da 

National Instruments com quatro canais independentes e do software Labview 8.5, sendo 

registrados o tempo de ocorrência e a altura de pulsos beta e gama de cada evento, 

armazenando os dados em arquivos (TOLEDO, 2009). 

Estes arquivos são analisados posteriormente por um software, desenvolvido 

no LMN, denominado SCTAC6 utilizado para o cálculo da atividade da fonte (DIAS, 

2002).  
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FIGURA – 4.17 Diagrama de blocos do Sistema de Coincidências por Software 

(SCS) (TOLEDO, 2009). 

 

4.2.2.2 Preparação das amostras para o sistema 4πβ-γ 

 

Na produção do 24Na, emissor β-γ, pela reação 𝑁𝑎23 (𝑛, 𝛾) 𝑁𝑎24 , foi utilizado 

1mg de nitrato de sódio (NaNO3), irradiado por um período de 1 hora no reator nuclear 

IEA-R1 do IPEN, em um fluxo de nêutrons térmicos de ≈ 2 x 1012 s-1 cm-2.  

O 24NaNO3 irradiado foi dissolvido com 1 mL de HNO3 com concentração 

de 0,1M.  As fontes foram preparadas depositando alíquotas do material radioativo no 

centro de um substrato de Collodion metalizado com ouro, com espessuras entre                               

10 e 20 μg cm-2.  

 Para evitar a formação de cristais grandes nas fontes foi adicionada uma 

alíquota de Cyastat que é um agente umectante. 

As fontes foram secas em jato de nitrogênio (N2) aquecido a uma temperatura 

de 45ºC A figura 4.18 mostra uma fonte típica do sistema de coincidências 4πβ-γ. 
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FIGURA – 4.18 Fonte típica do sistema 4πβ-γ. 

 

As fontes de 90Y foram preparadas pela deposição de  alíquotas da solução de 

90YCl3 no centro do substrato de Collodiom e sobre estas foram depositadas alíquotas de 

24Na, seguindo-se o procedimento descrito acima para secagem. As massas das fontes de 

90Y variaram de 10 mg a 40 mg e as massas das fontes de 24Na variaram 27 mg e 44 mg. 

 

4.2.2.3 Procedimentos de medida 

 

A atividade da solução de 24Na foi determinada pela medida de 5 fontes no 

sistema de coincidências 4πβ-γ selecionando a radiação gama de 1368 keV. Os dados 

foram coletados por meio do sistema TAC. A metodologia de padronização deste 

radionuclídeo foi desenvolvida anteriormente pelo LMN.   

As fontes mistas de 24Na+90Y foram padronizadas no sistema de 

coincidências 4πβ-γ selecionando a mesma radiação gama de 1368 keV do 24Na, o sistema 

de aquisição dos dados utilizado foi o SCS.  

Após a medição de cada fonte, para determinação da medida de radiação de 

fundo foi realizada uma medida sem a fonte. 

Os espectros gerados pelas fontes e pela medida da radiação de fundo foram 

armazenados no microcomputador conectado aos sistemas de medidas.   
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Para análise das medidas das fontes de 24Na, foi utilizado o programa 

CONTAC15. Para execução desse programa foram criados os arquivos de entrada onde 

são colocadas as informações relacionadas às fontes a serem analisadas como:  

 Tempo de meia vida em dias e sua incerteza em por cento.  

 Data e hora de referência do radionuclídeo. 

 Data e hora da medida. 

  Localização dos espectros de radiação de fundo e da fonte.  

 Informações sobre a medida de radiação de fundo. 

 Tempo de medida. 

 

Com o programa CONTAC15 são obtidos os valores da atividade corrigida 

para radiação de fundo, tempo morto do sistema de detecção, decaimento da fonte e 

coincidências acidentais.  

 Os resultados são armazenados num arquivo de saída “.out”, onde são 

apresentados os dados de entrada fornecidos  o valor da atividade, eficiência beta com 

respectivas incertezas, na figura 4.19 é mostrado um arquivo “.out” típico. 
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FIGURA – 4.19  Arquivo de saída do sistema TAC para o 24Na. 

 

Para análise das medidas das fontes de 24Na + 90Y foi utilizado o programa 

SCTAC 6, este programa reconstitui os espectros beta e gama a partir das informações 

fornecidas pelo LabView e calcula a atividade de modo semelhante ao programa 

CONTAC 15.   

Por meio do programa SCTA6 é possível a discriminação do espectro beta e 

a seleção da janela gama, assim como fixar o tempo morto e o tempo de resolução. 

Na figura 4.20 é mostrado um espetro beta típico do 90Y + 24Na, reconstruído 

pelo SCTAC6, obtido pelo sistema SCS.  
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FIGURA – 4.20  Espectro beta do 90Y + 24Na obtido pelo sistema SCS. 

 

Na figura 4.21   é mostrado um espetro gama, onde é identificado o pico de 

1368keV do 24Na selecionando.   
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FIGURA – 4.21 Espectro gama obtido pelo sistema SCS para 90Y + 24Na. 

 

A eficiência beta foi variada pelo método de discriminação eletrônica do 

espetro beta, como mostrado na figura 4.22. 
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FIGURA – 4.22 Faixa de valores do espectro beta típica do SCTAC6, escolhida 

pelo usuário. 

 

Sendo determinadas as atividades e o parâmetro de ineficiência para 

diferentes níveis de discriminação.  

Como no método do traçador a natureza do processo físico responsável pela 

perda de contagens não é facilmente definido por uma função analítica, neste trabalho a 

atividade extrapolada foi determinada por meio da curva de extrapolação predita pela 

simulação de Monte Carlo por meio do programa Esquema. 

Na simulação de Monte Carlo o valor da atividade extrapolada corresponde 

ao número de histórias consideradas ou a atividade unitária quando normalizado.  

Para obtenção da atividade extrapolada foram calculados os valores de    

[[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]

𝑀𝐶
 preditos, correspondentes as ineficiências experimentais, 

pela razão entre a atividade experimental e a do método de Monte Carlo obtém-se um 

valor constante que corresponde a atividade extrapolada. Esta razão é dada pela equação:  

A =

[[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]

𝑒𝑥𝑝

[[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]

𝑀𝐶

 

 

(34) 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados da padronização da solução de 90Y pelo método CIEMAT/NIST  

 

Na tabela 5.1 são apresentados os dados referentes à determinação da 

eficiência experimental do 3H:  massa, contagem, tSIE, quantidade de nitrometano e 

atividade de cada amostra de 3H com respectivas incertezas entre parênteses.  

Estes dados correspondem a um ciclo (ciclo 1) de três ciclos medidos.  As 

incertezas foram calculadas como descrito no item 4.2.1.2. 

TABELA – 5.1 Dados referentes à determinação da Eficiência Experimental 3H,    

ciclo 1. 

Amostra 

Massa        

mg 

Contagem 

x103 cps g-1    

tSIE Nitrometano 

(μL) 

Atividade 

kBq 

Efic. Exp 

(%) 

1 52,43 (1)   58,95 (24) 550 (1) 0 7,31 (4) 42,29 (28)  

2 52,98 (1)   49,08 (22) 419 (1) 5 7,39 (4) 35,21 (24) 

3 57,70 (1) 44,96 (21) 378 (1) 10 7,95 (4) 32,25 (22) 

4 55,87 (1) 41,02 (20) 342 (2) 15 7,79 (4) 29,43 (21) 

5 55,9 (1) 37,87 (20) 316 (1) 20 7,79 (4) 27,17 (20) 

6 51,24 (1) 35,44 (19) 294 (1) 25 7,14 (4) 25,43 (19) 

7 50,97 (1) 32,10 (18) 266 (2) 30 7,10 (4) 23,03 (17) 

8 50,34 (1) 31,48 (18) 264 (9) 35 7,02 (4) 22,59 (17) 
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O gráfico da figura 5.1 mostra os valores de eficiência experimental 3H versus 

tSIE com as incertezas associadas à eficiência experimental. Este gráfico é regido por um 

polinômio de segundo grau. 
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FIGURA – 5.1 Gráfico de Eficiência Experimental versus tSIE. 

 

 

Na tabela 5.2 são apresentados os valores de eficiência teórica do 3H e do 90Y 

em função de suas figuras de mérito determinados pelo programa C/N 2001, a incerteza 

nas eficiências teóricas fornecidas pelo programa é de 0,5% 
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TABELA – 5.2 Valores de eficiência teórica do 3H e do 90Y em função da Figura de 

Mérito. 

F.M. 3H Ef. Teórica  90Y Ef. Teórica  

1,05 44,17 99,79 

1,10 43,33 99,78 

1,15 42,5 99,78 

1,20 41,67 99,78 

1,25 40,83 99,77 

1,30 40,00 99,77 

1,35 39,17 99,76 

1,40 38,33 99,76 

1,45 37,5 99,75 

1,50 36,67 99,74 

1,55 35,83 99,74 

1,60 35,00 99,73 

1,65 34,17 99,73 

1,70 33,33 99,72 

1,75 32,5 99,71 

1,80 31,67 99,71 

1,85 30,83 99,7 

1,90 30,00 99,69 

1,95 29,17 99,68 

2,00 28,33 99,67 

2,05 27,5 99,67 

2,10 26,67 99,66 

2,15 25,83 99,65 

2,20 25,00 99,64 

2,25 24,17 99,63 

2,30 23,33 99,62 

2,35 22,5 99,61 

2,40 21,67 99,6 

2,45 20,83 99,59 

2,50 20,00 99,58 

 

 

Para determinação dos valores de F.M. correspondentes aos valores das 

eficiências experimentais do 3H foi utilizada a tabela 5.2.   

A figura 5.2 mostra o gráfico com os valores de figura de mérito versus tSIE 

do 3H, este gráfico é conhecido como curva universal.  
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FIGURA – 5.2 Gráfico da curva universal. 

 

 

A curva universal foi ajustada para um polinômio de segundo grau                           

          𝑌 = (4,19 ± 0,05) − (8,44 ± 0,25)10−3𝑥 + (5,31 ± 0,30)10−6𝑥2,               com 

χ² red = 0,9997. Esta função é utilizada para determinação dos valores de figura de mérito 

correspondente aos valores de tSIE obtidos na medida do 90Y. 

A tabela 5.2 foi utilizada para determinação da Eficiência teórica do 90Y, por 

meio da interpolação das figuras de mérito anteriormente determinadas na curva 

universal. 

Na tabela 5.3 são apresentadas as taxas de contagens para determinação da 

atividade 90Y, juntamente com os valores de massa, contagem, tSIE, figura de mérito e 

eficiência teórica fornecida pelo C/N 2001 para o ciclo 1. 

 

 

 

 



        59 

 

TABELA – 5.3 Valores das taxas de contagens, massa, eficiência, tSIE e F.M 

utilizados para determinação da atividade da solução 90Y, ciclo 1. 

Amostra 
90Y 

Massa  

mg 

Contagem 

(103Cps g-1 )  

 

 tSIE F.M. 

Eficiência  

 % 

1 37,80 (4) 50,74 (22) 561 (2) 1,14 99,69 (50) 

2 39,63 (4) 50,53 (22) 423 (2) 1,58 99,61 (50) 

3 43,69 (4) 49,98 (22) 379 (1) 1,76 99,57 (50) 

4 42,50 (4) 51,09 (23) 344 (2) 1,92 99,53 (50) 

5 54,19 (5) 50,45 (22) 322 (3) 2,03 99,51 (50) 

6 37,85 (4) 50,60 (22) 293 (1) 2,18 99,47 (50) 

7 44,56 (4) 50,41 (22) 271 (2) 2,30 99,44 (50) 

8 45,67 (5) 50,65 (23) 253 (1) 2,40 99,41 (50) 

 

Na tabela 5.4 são apresentados os valores das atividades de cada amostra 

obtidas no ciclo 1, com as incertezas em percentagem total e parcial e respectivas 

correlações, onde as incertezas consideradas são: na eficiência do ítrio (σef y.), massa 

(σmas), eficiência do trício (σef 
3

H) e na contagem do ítrio (σcont 
90

Y) com suas respectivas 

correlações.  
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TABELA – 5.4 Atividade e incertezas em porcentagem (ciclo 1). 

Amostra 
90Y 

Atividade 

(kBq g-1) 

 𝛔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  σef y. σmas σef 
3

H σcont 
90

Y 

1 50,90  
 0,94 0,50 0,10 0,66 0,44 

2 50,73  
 0,96 0,50 0,10 0,68 0,45 

3 50,20  
 0,97 0,50 0,10 0,69 0,45 

4 51,33  
 0,98 0,50 0,10 0,71 0,44 

5 50,70  
 0,99 0,50 0,10 0,72 0,45 

6 50,87  
 1,00 0,50 0,10 0,74 0,44 

7 50,69  
 1,00 0,50 0,10 0,76 0,45 

8 50,95  
 1,00 0,50 0,10 0,76 0,44 

 
               Correlação  0 1 1 0 

 

Na tabela 5.5 são apresentados os valores das atividades em kBq/g de cada 

amostra com as incertezas totais para os três ciclos. A média das atividades foi 

determinada pelo programa LINFIT. 

 

TABELA – 5.5 Atividade em Bq obtida com os 3 ciclos com as incertezas totais 

Ciclo 1 2 3 

90Y Atividade (kBq g-1) Atividade (kBq g-1) Atividade (kBq g-1) 

1 50,90 (48) 50,70 (48) 50,75 (48) 

2 50,73 (49) 50,72 (49) 50,70 (49) 

3 50,20 (49) 50,22 (49) 50,14 (49) 

4 51,33 (50) 51,49 (50) 51,28 (50) 

5 50,70 (50) 50,76 (50) 50,73 (50) 

6 50,87 (51) 50,78 (51) 50,82 (51) 

7 50,69 (51) 50,81 (51) 50,55 (51) 

8 50,95 (51) 50,97 (51) 50,86 (51) 

Atividade 50,76 (38) 50,74 (38) 50,70 (39) 

incerteza absoluta entre parêntesis  
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A atividade final dos três ciclos foi determinada pela média aritmética e a 

incerteza considerada foi o desvio padrão da média. 

TABELA – 5.6 Média da atividade em kBq g-1 dos 3 ciclos  

Ciclo Atividade (kBq g-1) 

1 50,76 (38) 

2 50,74 (38) 

3 50,70 (39) 

Atividade 

média 50,76 (38) 

 

Como pode ser vistos os resultados foram concordantes dentro da incerteza 

experimental. 

 

5.2 Resultados da padronização da solução de 90Y pelo método do traçador 

 

5.2.1 Resultados da padronização da solução de Na-24  

 

 Na tabela 5.7 são apresentados os valores das eficiências beta e atividades 

com respectivas incertezas totais e parciais considerando suas correlações obtidas para as 

cinco fontes de 24Na, onde as incertezas consideradas são: estatística em 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄                        

(𝛔𝒆𝒇𝒊.), massa (𝛔𝐦𝐚𝐬), estatística na contagem beta (𝛔𝐍𝛃) e no decaimento (𝛔𝐝𝐞𝐜) com 

suas respectivas correlações. A atividade final das 5 fontes foi determinada pelo programa 

LINFIT.  
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TABELA – 5.7 Valores das eficiências e das atividades das 5 fontes de 24Na com 

incertezas totais e parciais em percentagem. 

                                                                                       Incertezas 

   
 Total                  Parciais 

24Na 

Eficiência 

% 

Atividade  

(kBq g-1) 
𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝛔𝐞𝐟𝐢 𝛔𝐦𝐚𝐬 𝛔𝐍𝛃 𝛔𝐝𝐞𝐜 

1 99,77 22,34  0,16 0,09 0,10 0,07 0,06 

2 98,19 22,73 0,24 0,20 0,10 0,07 0,05 

3 98,06 22,51  0,18 0,14 0,10 0,06 0,02 

4 99,55 22,48  0,22 0,19 0,10 0,06 0,01 

5 99,96 20,07  0,28 0,25 0,10 0,07 0,02 

Atividade média  22,42  0,13 0 1 0 1 

 

 

5.2.2 Resultado da padronização da solução de 90Y 

 

Os resultados da simulação de Monte Carlo são mostrados na tabela 5.8 que 

fornece os valores de nível de discriminação, eficiência, ineficiências                                 

[(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ] e atividade [𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇 para o 90Y. 
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TABELA – 5.8 Valores do Monte Carlo para nível de discriminação, eficiência,  

ineficiência e atividade. 

Nível 

Discriminação 

Eficiência     

%  
[(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ]  [[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)

𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]
𝑀𝐶

 

 0,0003 99,82 0,0018 1,0002 

0,0006 99,68 0,0032 1,0002 

0,0007 99,60 0,0040 0,9999 

0,0009 99,49 0,0051 0,9998 

0,0010 99,35 0,0065 0,9997 

0,0011 99,19 0,0081 0,9994 

0,0013 98,99 0,0102 0,9991 

0,0014 98,75 0,0127 0,9988 

0,0016 98,47 0,0155 0,9982 

0,0017 98,13 0,0191 0,9978 

0,0018 97,73 0,0232 0,9972 

0,0020 97,27 0,0280 0,9963 

0,0021 96,73 0,0338 0,9953 

0,0023 96,11 0,0405 0,9939 

0,0024 95,40 0,0482 0,9923 

0,0025 94,57 0,0575 0,9903 

0,0027 93,64 0,0680 0,9880 

0,0028 92,60 0,0800 0,9858 

0,0030 91,48 0,0931 0,9828 

 

 

Por meio da tabela 5.8 foram interpolados os valores das ineficiências 

experimentais obtidas em razão dos nível de discriminação para determinação das 

atividades das fontes 90Y.    

Na tabela 5.9 são apresentados os valores das ineficiências experimentais e das 

atividades experimentais obtidos para uma das 6 fontes medidas, juntamente com os 

valores da curva de Monte Carlo interpolados. A atividade final em kBq g-1 foi obtida 

pela equação 32.  
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TABELA – 5.9 Ineficiência experimental, atividade experimental, M.C. e atividade 

corrigida para M.C. 

Ineficiência 

experimental 
[[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)

𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]
𝑒𝑥𝑝

 [[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇]

𝑀𝐶
 Atividade  

(kBq g-1) 

0,0949 50,02 0,9826 50,91 (19) 

0,1000 49,98 0,9814 50,93 (19)  

0,1100 49,86 0,9814 50,80 (20) 

0,1187 49,82 0,9779 50,94 (20) 

0,1270 49,75 0,9768 50,93 (21) 

0,1352 49,59 0,9752 50,85 (21)  

0,1452 49,45 0,9728 50,84 (22) 

0,1577 49,35 0,9712 50,81 (22) 

0,1701 49,26 0,9704 50,76 (23) 

0,1835 48,99 0,9675 50,63 (24) 

0,1946 48,94 0,9647 50,72 (24) 

incerteza absoluta entre parêntesis  

A atividade de cada fonte foi determinada pelo programa LINFIT por meio de 

ajuste pelo método de mínimos quadrados. Na tabela 5.10 são apresentadas as incertezas 

totais e as incertezas parciais para uma das 6 fontes medidas que são: na eficiência (𝛔𝐞𝐟𝐢), 

na massa do sódio (𝛔𝐦𝐍𝐚), na massa do 90Y (𝛔𝐦𝐘), estatística na contagem beta (𝛔𝐍𝛃), na 

atividade do 24Na (𝛔𝐀𝐭 𝐍𝐚) e na atividade predita por Monte Carlo (𝛔𝐌𝐂) com suas 

respectivas correlações. 
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TABELA – 5.10 Valores em percentagem das incertezas totais, incertezas parciais 

com respectivas correlações. 

                          Incertezas 

   Total                   Parciais  

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝛔𝐞𝐟𝐢 𝛔𝐦𝐍𝐚 𝛔𝐦𝐘  𝛔𝐍𝛃 𝛔𝐀𝐭 𝐍𝐚 𝛔𝐌𝐂 

0,37 0,31 0,10 0,10  0,04 0,13 0,01 

0,38 0,32 0,10 0,10  0,04 0,13 0,04 

0,39 0,34 0,10 0,10  0,04 0,13 0,04 

0,40 0,35 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,41 0,36 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,42 0,37 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,43 0,38 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,44 0,39 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,46 0,41 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,47 0,42 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

0,48 0,44 0,10 0,10  0,04 0,13 0,05 

Correlação  0 1 1  0 1 0 

 

A figura 5.3 mostra a curva de Monte Carlo normalizada     de           

[𝑁𝛽(𝑃+𝑇)
𝑁𝛾 𝑁𝑐⁄ ] −  𝑁0𝑇 em função dos parâmetros de ineficiência [(1 − 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ )/ 𝑁𝑐 𝑁𝛾⁄ ] 

para o 90Y com as 6 fontes apresentadas. Os losangos  azuis representam os valores da 

simulação de Monte Carlo e as demais de figuras geométricas  correspondem aos dados 

experimentais com os valores da atividade normalizada com suas incertezas.  
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FIGURA – 5.3 Curva  M.C normalizada e os dados experimentais correspondentes 

a normalização. 

 

Na tabela 5.11 são apresentados os resultados das atividades para as 6 fontes 

medidas e a atividade final obtida pela média aritmética, a incerteza considerada foi o 

desvio padrão da média. 

TABELA – 5.11 Valor da atividade média das fontes de 90Y. 

Fonte  
Atividade do 90Y 

(kBq g-1) 

1 50,82 (13) 

2 51,24 (13) 

3 50,59 (12) 

4 49,93 (13) 

5 50,44 (13) 

6 49,95 (13) 

Atividade média  50,50 (21) 

            incerteza absoluta entre parêntesis  
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Na tabela 5.12 são comparados os valores da atividade da solução de 90Y obtidos 

pelo método CIEMAT/NIST e pelo método do traçador. 

 

TABELA – 5.12 Atividade da solução de 90Y padronizado pelo método 

CIEMAT/NIST e o método do Traçador. 

Método  Atividades  

CIEMAT/NIST  50, 73 (22) kBq g-1 

Traçador pelo sistema 4πβ-γ  50,50 (21)  kBq g-1 

 

Como pode ser visto os resultados foram concordantes dentro das incertezas 

experimentais, mostrado a validade do procedimento adotado para medida em sistema de 

cintilação líquida pelo método CIEMAT/NIST. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram desenvolvidos dois métodos distintos para 

padronização do 90Y: o método CIEMAT/NIST por meio de medidas em sistema de 

cintilação líquida e o método do traçador em sistema de coincidências conforme 

proposto. 

Para aplicação do método do traçador em sistema de coincidência 4πβ-γ foi 

utilizado, como emissor beta-gama, o 24Na, escolha esta que mostrou ser adequada para 

esta medida.  

O resultado da atividade da solução de 90Y no sistema de coincidências foi 

obtido por meio de discriminação eletrônica, empregando o sistema de coincidências por 

software SCS para aquisição dos dados e pela aplicação da técnica de Monte Carlo por 

meio do programa Esquema, para simulação da curva de extrapolação da eficiência e 

determinação da atividade experimental. 

O uso do sistema SCS possibilitou a obtenção da curva de extrapolação por 

meio de uma única medida, esta característica é importante, principalmente para medidas 

de radionuclídeos de meia vida curta.  

O resultado da atividade obtida pelo método do CIEMAT/NIST permitiu 

calibrar com boa exatidão este emissor beta puro, de um modo simples e rápido.  

O método CIEMAT/NIST apresentou várias vantagens com relação ao 

método do traçador, entre elas estão: a facilidade para produção das fontes, medições mais 

simples e rápidas, sem a necessidade da determinação de curvas de extrapolação. 

As atividades experimentais obtidas para os dois métodos foram 

concordantes dentro das incertezas experimentais, indicando que o método 

CIEMAT/NIST é uma metodologia adequada para ser implantada no LMN.   

Como trabalhos futuros sugerimos a padronização do 90Y pelo método de 

coincidência, variando a eficiência pelo uso de absorvedores externos, um estudo sobre 

outros coquetéis cintiladores líquidos e a determinação do limiar da quantidade de 

quenching nas medidas.   
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