
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS 

 
   V Á L I D O   S O M E N T E   N A   W E B  –  I M P R E S S Ã O   N Ã O   O F I C I A L    

Preparação de padrão de medição de trabalho para 

construção das curvas de eficiência no sistema de 

espectrometria gama 

 

 

PN - LAPOC – 6006 Revisão: 00 

 

 

28/ABRIL/2014 

 

 

 

 

 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
 Preparação de padrão de medição de trabalho para construção das curvas de eficiência no sistema de espectrometria gama 

 

 

PN-LAPOC-6001 

REV.00 

28/04/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 - OBJETIVO 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

3 - REFERÊNCIAS 

4 - DEFINIÇÕES 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6 – ROTINAS 

6.1 – ESCOPO 

6.2 – RESUMO PN-LAPOC-6006 

6.3 – IMPORTÂNCIA E USO 

6.4 – INTERFERENTES 

6.5 – EQUIPAMENTOS 

6.6 – PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DOS PADRÕES PARA 

CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE EFICIÊNCIA NO SISTEMA DE 

ESPECTROMETRIA GAMA 

7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

8 - ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
 Preparação de padrão de medição de trabalho para construção das curvas de eficiência no sistema de espectrometria gama 

 

 

PN-LAPOC-6001 

REV.00 

28/04/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

2/6 

 

 

 

 

1 – OBJETIVO 

 

Descrever o procedimento de preparação de padrão de medição de trabalho para 

construção de curva de eficiência no sistema de espectrometria gama. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Aplica-se à preparação de padrão de medição de trabalho para construção de curva de 

eficiência no sistema de espectrometria gama. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

 

[1] Operations Manual – Genie
TM

 2000 3.1 – Canberra. 2006. 

 

4 – DEFINIÇÕES 

 

4.1 Padrão radioativo: Elemento radioativo distribuído em uma matriz com 

concentração de atividade e rastreabilidade conhecida. 

4.2 Padrão de medição de trabalho: Embalado contendo material ou matriz definida em 

geometria de contagem do detector gama, contendo elementos radioativos com 

atividades rastreáveis. 

4.3 Geometria de contagem: Dimensões geométricas de uma amostra (matriz) ou padrão 

de medição de trabalho. Elas são as medidas internas do recipiente utilizado para 

armazenamento de amostras e padrão de medição de trabalho, para realização de 

determinações de eficiências e concentrações de elementos radioativos por 

espectrometria gama. 

4.4 Matriz: Material constituído por elementos químicos estáveis que compõem uma 

amostra ou padrão de medição de trabalho, são exemplos: gás, água, orgânica, solo, 

minérios diversos, resíduo ou rejeito industrial ou mineral, etc.  

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Formulário de registros manuais de preparação de padrão de medição de trabalho  

(FT-LAPOC-6006-01). 

5.2 Formulário de exclusão de padrão de medição de trabalho  

(FT-LAPOC-6006-02). 

 

6 – ROTINAS 

6.1 – ESCOPO 
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6.1.1 Este Procedimento Normativo (PN-LAPOC-6006) abrange a preparação de padrão 

de medição de trabalho para construção de curva de eficiência no sistema de 

espectrometria gama. 

 

6.1.2 Este ensaio não envolve material perigoso. No entanto, devem ser seguidas 

recomendações do Serviço de Proteção Radiológica Ocupacional quanto a contaminação de 

superfícies. É de responsabilidade do usuário do PN-LAPOC-6006 estabelecer os cuidados 

necessários e práticas seguras antes de sua utilização. 

 

6.2 – RESUMO PN-LAPOC-6006 

 

6.2.1 Detectores de germânio hiperpuros (HPGe) necessitam ser calibrados na geometria de 

contagem de amostras. As calibrações são realizadas usando padrões de medição de 

trabalho para construção de curvas de eficiência. Desta forma, correlaciona-se atividade do 

padrão de medição de trabalho e atividade da amostra.  

 

6.2.2 A construção do padrão de medição de trabalho deve ser realizada mediante igualdade 

geométrica entre padrão de medição de trabalho e amostras. 

 

6.2.3 A construção do padrão de medição de trabalho deve ser realizada mediante a 

distribuição de padrões radioativos em matrizes similares às das amostras. Como as 

amostras são orgânicas deve considerar como similar, matrizes constituídas por elementos 

químicos com número atômico menor que 20 (cálcio). Portanto, pode-se considerar 

matrizes similares aquelas formadas por oxigênio (água), cálcio, alumina, carbono, etc. 

 

6.2.4 O padrão radioativo normalmente é líquido e, quando adicionado em matriz sólida o 

conjunto deve ser seco até massa constante.  

6.2.5 A etapa final de construção do padrão de medição de trabalho envolve a 

homogeneização do padrão radioativo e matriz. 

 

6.3 – IMPORTÂNCIA E USO 

 

6.3.1 O sistema de espectrometria gama possui procedimento de construção de curva de 

eficiência associado a geometria específica com dependência da energia do raio gama. A 

construção de padrão de medição de trabalho permite a determinação de concentrações de 

elementos radioativos em amostras através destas curvas de eficiência. 

 

6.4 – INTERFERENTES 

 

6.4.1 O principal interferente é a ausência de distribuição homogênea do padrão radioativo 

na matriz do padrão de medição de trabalho. 

 

6.5 – EQUIPAMENTOS 
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6.5.1 Balança de 4 (quatro) casas decimais: utilizada para medir as massas dos padrões 

radioativos quando diluidos. 

6.5.2 Pipeta volumétrica não calibrada para transferência de massas dos padrões 

radioativos quando diluídos. 

6.5.3 Espectrômetro gama de HPGe para avaliação de homogeneidade do padrão de 

medição de trabalho. 

6.5.4 Estufa para secagem de padrões de medição de trabalho em matriz sólida.  

 

6.6 – PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DOS PADRÕES PARA 

CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE EFICIÊNCIA NO SISTEMA DE 

ESPECTROMETRIA GAMA 

 

6.6.1  Matriz sólida e padrão radioativo líquido 

 

6.6.1.1 Definir a geometria do padrão de medição de trabalho e tomar um recipiente de 

acordo. A geometria do padrão de medição de trabalho deve ser exatamente igual à 

geometria das amostras. 

 

6.6.1.2 Definir os elementos radioativos a serem empregados da seguinte lista: Padrão 

obrigatório: 
137

Cs e padrões opcionais: 
210

Pb, 
241

Am, 
226

Ra, 
40

K, 
60

Co*, 
252

Eu*, e 

respectivas atividades usando a fórmula abaixo: 

 

A(Bq)=mi(g)x C(Bq/g). 

 

* estes radionuclídeos, quando usados em padrões de medição de trabalho devem ser 

compensados em coincidência (peak summing) para cada detector e geometria. 

 

6.6.1.3 Registrar no formulário de registros manuais de preparação de padrão de 

medição de trabalho (FT-LAPOC-6006-01) o nome, a geometria, a matriz e a data de 

montagem. Registrar cada elemento radioativo adicionado e sua massa, concentração, 

atividade final, data de referência e rastreabilidade. 

 

6.6.1.4 Defina a massa da matriz do padrão de medição de trabalho antes de adicionar 

os padrões radioativos. Realize pequenas pancadas para compactar a matriz de tal forma 

que o volume do recipiente fique integralmente tomado pela massa da matriz. 

 

6.6.1.5 Monte o padrão de medição de trabalho diretamente no recipiente definitivo. 

Retire cerca de 75 % da massa da matriz do recipiente e adicione os padrões gota a gota. 

Caso a massa de padrões seja maior que 1,0 mL, adicionar alternadamente massa 

líquida de padrão e massa das matriz, até completa transferência de padrões líquidos 

para a matriz. É importante evitar o contato direto entre os padrões líquidos e as paredes 

do recipiente. A secagem deve ser realizada até massa constante a temperatura que não 

afete ou altere a geometria do recipiente A temperatura de secagem deve ser menor que 

a temperatura que resulta em alteração das dimensões do recipiente de 

acondicionamento do padrão de medição de trabalho. 
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6.6.1.6 Após a secagem, transferir a matriz para gral de ágata e realizar destorroamento 

usando pistilo de ágata. Após destorroamento total homogeneizar exaustivamente o 

padrão de medição de trabalho, usando papel vegetal e/ou espátula de aço inox e, 

acondicionar na geometria de interesse respeitando preenchimento total do volume 

interno da geometria de interesse após compactação.   

 

 6.6.1.7 Avaliar a eficiência de 

homogeneização da matriz através de 

contagens gama do pico de 661,65 keV 

com pelo menos dois conjuntos de: duas 

contagens axiais e três contagens radiais. 

Os eixos verticais das contagens radiais 

devem ter ângulo de 2π/3 rad (120
o
)  entre 

si e, os resultados das contagens axiais 

devem ser iguais entre si, o mesmo deve 

ocorrer com as contagens radiais. Caso 

sejam diferentes realizar nova 

homogeneização. A diferença entre 

posições axiais deve ser menor ou igual a 

um desvio padrão percentual de duas 

contagens de material de referência.  A diferença entre posições radiais deve ser menor 

ou igual a um desvio padrão percentual de três contagens de material de referência. Na 

Figura 1, as setas devem coincidir com o eixo axial do detector. 

 

6.6.2  Matriz líquida e padrão radioativo líquido 

 

6.6.1.1 Definir a geometria do padrão de medição de trabalho e tomar um recipiente de 

acordo. A geometria do padrão de medição de trabalho deve ser igual à geometria das 

amostras. 

 

6.6.1.2 Definir os elementos radioativos a serem empregados da seguinte lista: Padrão 

obrigatório: 
137

Cs e padrões opcionais: 
210

Pb, 
241

Am, 
232

Th, 
226

Ra, 
40

K, 
60

Co*, 
252

Eu*, e 

determinar as respectivas atividades usando a fórmula abaixo: 

 

A(Bq)=mi(g)x C(Bq/g). 

 

* estes radionuclídeos, quando usados em padrões de medição de trabalho devem ser 

compensados em coincidência (peak summing) para cada detector e geometria. 

 

6.6.1.3 Registrar no formulário de registros manuais de preparação de padrão de 

medição de trabalho (FT-LAPOC-6006-01) o nome, a geometria, a matriz e a data de 

montagem. Registrar cada elemento radioativo adicionado e sua massa, concentração, 

atividade final, data de referência e rastreabilidade. 

 

6.6.1.4 Tomar um recipiente selado – 607, 601 ou Millipore e colocar no recipiente 

aproximadamente 1/3 (um terço) do volume total de água acidificada (matriz) de acordo 

com a concentração e tipo de ácido de origem do padrão radioativo. Após, adicionar os 

padrões e completar com a matriz até que reste apenas uma pequena bolha de ar. Deixar 

descansar por 3 (três) dias e então completar o volume e selar o padrão pelo furo de 

enchimento. 
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Figura 1 – Posições para verificação de homogeneidade 

de padrão de medição de trabalho
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Figura 1 – Posições para verificação de homogeneidade 

de padrão de medição de trabalho
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7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

 
REVI-SÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 

- Todas 28/04/2014 José Flávio Macacini  

8 – ANEXOS 

N/A 
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