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1 – OBJETIVO 

 

O objetivo desta metodologia é descrever o procedimento para identificação e 

determinação quantitativa de Césio-137 (
137

Cs), radionuclídeo emissor de radiação 

gama, em amostras de alimentos de origem animal, vegetal, processados, lácteos, 

minerais metálicos e não metálicos por medida de espectrometria de radiação gama. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Aplica-se à determinação de 
137

Cs em amostras de alimentos, minerais metálicos e não 

metálicos. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

 

[1] ASTM Designation C1402-04. Standard Guide for High-Resolution Gamma-ray 

Spectrometry of Soil Samples, 2009.  

[2]  Operations Manual – Genie
TM

 2000 3.1 – Canberra. 2006. 

[3] Customization Tools Manual – Genie
TM

 2000 3.1 – Canberra. 2006. 

 

4 – DEFINIÇÕES 

 

4.1 Nuclídeo: núcleo com número específico de prótons e nêutrons. 

4.2 Radionuclídeo: nuclídeo radioativo. 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Formulário de registros manuais de espectrometria gama (FT-LAPOC-6001-01). 

5.2 – Incerteza da determinação de Cs-137 em alimentos por espectrometria gama (FT-

LAPOC-6001-02) 

5.3 - Descrição das fontes de incerteza do PN-LAPOC-6001 (FT-LAPOC-6001-03) 

5.4 – Descrição do cálculo do limite de detecção do PN-LAPOC-6001 (FT-LAPOC-

6001-04) 

5.5 - Verificação Periódica do Espectrômetro Gama (PN-LAPOC-6002), em sua revisão 

vigente 

5.6 - Preparação de amostras de alimentos para espectrometria gama (PN-LAPOC-

6004), em sua revisão vigente 

5.7 Abastecimento de nitrogênio dos espectrômetros gama (PN-LAPOC-6005), em sua 

revisão vigente 

5.8 Preparação de padrão de medição de trabalho (PN-LAPOC-6006), em sua revisão 

vigente 
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6 – ROTINAS 

 

6.1 – ESCOPO 

6.1.1 Este Procedimento Normativo (PN-LAPOC-6001) abrange a identificação e 

determinação quantitativa do radionuclídeo 
137

Cs em amostras de alimentos de origem 

animal, vegetal, processados e lácteos por medida de espectrometria de raios gama. Este 

PN não aborda técnicas de medições no local de coleta e não apresenta os métodos para 

determinação dos limites de detecção; 

6.1.2 Os valores estabelecidos no Sistema Internacional (SI) de unidades são 

consideradas como padrão. Nenhuma outra unidade de medida está incluída neste PN. 

6.1.3 Este ensaio pode envolver materiais, operações e equipamentos perigosos. Não 

sendo abordados todos os quesitos de segurança associados ao seu uso. É de 

responsabilidade do usuário do PN-LAPOC-6001 estabelecer os cuidados necessários e 

práticas seguras antes da utilização. 

 

6.2 – RESUMO PN-LAPOC-6001 

 

6.2.1 Detectores de germânio de alta resolução e analisadores de multicanais são usados 

para a identificação 
137

Cs presente em uma amostra e para fornecer resultados 

quantitativos com elevada precisão. 

6.2.2 Para a identificação qualitativa e quantitativa de  
137

Cs deve ser realizada o ajuste 

em eficiência e energia do sistema. As geometrias do padrão amostras/detector devem 

ser estabelecidas como parte do processo de ajuste em eficiência. 

6.2.3 É necessário que as amostras sejam preparadas conforme PN-LAPOC-6004 , 

pesadas e acondicionadas em um frasco com geometria que apresentem ajuste em 

eficiência. Para medidas quantitativas, as dimensões do recipiente que mantém a 

amostra e seu posicionamento junto ao detector devem corresponder à geometria 

idêntica a usada para ajuste em eficiência. Várias geometrias podem ser usadas para 

ajuste em eficiência e a geometria escolhida deve considerar o limite de detecção do 

sistema. Medidas qualitativas podem ser realizadas sem geometria fixa. 

6.2.4 O espectro de fótons resultante da medida em uma amostra fornece o número de 

contagens nos fotopicos em função dos canais que os mesmos ocupam, não 

proporcionando qualquer informação direta sobre qual é a energia do raio-gama que 

originou um dado fotopico no espectro obtido. A identificação dos radionuclídeos é 

baseada no fotopico de energia gama observado no espectro e comparado com os 

espectros contidos na biblioteca de literatura e armazenados em arquivo do programa de 

análise. Para que estas informações sejam obtidas, o método requer o ajuste em energia 

e em eficiência, assim como o tratamento dos dados. 

 

6.3 – IMPORTÂNCIA E USO 
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6.3.1 A espectrometria de raios-gama é um método não destrutivo utilizado para 

determinar a concentração de atividade de um radionuclídeo emissor de radiação gama. 

Dado que as energias e as intensidades absolutas dos raios-gama emitidos são 

características de cada radionuclídeo, é possível determinar por meio deste método as 

concentrações de atividade dos emissores gama de uma amostra desde que as 

intensidades absolutas de emissão não sejam muito baixas.  

6.3.2 O uso de um detector semicondutor de germânio de alta resolução é necessário 

para que os fotopicos dos diversos radionuclídeos presentes na amostra sejam 

identificados com menor interferência entre eles. 

6.3.3 As informações adquiridas e analisadas podem ser automatizadas com o uso de 

um sistema comercialmente válido que incluem um sistema hardware e software. Uma 

descrição geral do hardware em maiores detalhes será abordada na Seção 6.5. 

6.3.4 O procedimento descrito neste PN-LAPOC-6001 pode ser usado para uma ampla 

variação de níveis de atividades nas matrizes citadas, assim como determinação de 

radionuclídeos emissores gama entre 40 e 1800 keV. 

6.3.5 A amostragem e medições no local de amostragem não são discutidas neste  

PN. 

 

6.4 – INTERFERENTES 

 

6.4.1 O espectro de radiação gama de amostras com vários radionuclídeos é complexo e 

pode apresentar interferência dos fotopicos com sobreposições (multipletes).  

6.4.2 Os efeitos comptom e retroespalhamento também são interferentes na análise dos 

espectros e podem ocorrer quando os nuclídeos presentes na amostra estão em 

proporções desiguais de radioatividade e se o nuclídeo mais alto de energia gama for 

predominante, a interpretação do menor, torna-se complicada. 

6.4.3 O efeito cascata é outro fenômeno que causa interferência nas determinações. 

Ocorre independente da taxa de contagem para qualquer radionuclídeo que emite dois 

ou mais raios gama em diferentes energias. Cobalto-60 é um exemplo onde os raios 

gama um em 1173 keV e outro em 1332 keV são emitidos de um único decaimento. 

Nota 1: A determinação do radionuclídeo Cs-137 em matrizes alimentícias, não sofre 

nenhuma dessas interferências apresentadas nesta seção. 

 

6.5 – EQUIPAMENTOS 

 

6.5.1 Detector – detectores de germânio hiperpuro (HPGe) coaxial cilíndrico com 

contato tipo P. Quando estiver sendo utilizado o detector deve ser resfriado (ver  

PN-LAPOC-6005), para evitar a fuga de corrente excessiva gerada termicamente.] 

Nota 2: O abastecimento de nitrogênio deve ser realizado conforme PN-LAPOC-6005. 

6.5.1.1 Denominação dos detectores utilizados: 
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Detector 01 – da Canberra Industries GX4519 com eficiência relativa de 45% para o 

fóton de 1332,5 keV do 
60

Co; 

Detector 02 – da Canberra Industries GX2020 com eficiência de relativa 20% para o 

fóton de 1332,5 keV do 
60

Co; 

Detector 03 – da Ortec GEM15P4-70 com eficiência relativa de 15% para o fóton de 

1332,5 keV do 
60

Co; 

6.5.2 Suporte para amostra – a reprodutibilidade do resultado depende da 

reprodutibilidade da geometria, o sistema deve ser equipado com um suporte o qual 

permite a reprodução da geometria amostra /detector para todos os tipos de recipiente de 

amostras esperados a ser usados em diferentes distâncias da amostra para o detector. 

6.5.3 Blindagem – o conjunto de detector é cercado por uma blindagem de radiação com 

um material de chumbo (elevado número atômico). As paredes internas são de pelo 

menos 120 mm para reduzir a radiação de fundo e o retroespalhamento. Possui uma 

blindagem interna de cádmio ou revestimento de estanho com cobre. Quanto menor for 

o limite de detecção desejado em um ensaio, mais importante é reduzir o bg. Para 

amostras de atividades muito baixas, o próprio conjunto de detector deve ser de 

materiais cuidadosamente selecionados de baixos bg. É necessário também que a 

blindagem possua uma porta ou um orifício para inserir e retirar as amostras. 

6.5.4 Alta tensão / alimentação de energia – a alimentação de energia é fixa de acordo 

com as especificações de fábrica do equipamento. Ruídos causados por outro 

equipamento devem ser removidos da linha de energia.  

6.5.5 Amplificador – há vários tipos e modelos de pré amplificador e seu uso vai estar 

de acordo com o tipo do detector utilizado. Para um detector coxial HGe os pré 

amplificadores utilizado são dos seguintes modelos: 20002CSL Canberra e A257P 

Ortec. 

6.5.6 Equipamento de aquisição e tratamento de dados – software Genie
TM

 2000 e 

GammaVision32. 

O sistema Genie
TM

 2000 é um conjunto abrangente de recursos para a aquisição e 

análise de espectros de Analisadores Multicanais (MCA). É um software 

comercialmente validado que deve ser instado no computador associado ao detector 

através do CD de instalação. Suas funções incluem controle de MCA, exibição do 

espectro, ajuste em energia e eficiência, análise de espectro básico dos emissores gama 

e emissão de relatórios de análises.  

O sistema Gama Vision32 é um conjunto de recursos para a aquisição de espectros de 

Analisadores Multicanais (MCA) para o Detector 03. 

 

6.6 – RECIPIENTE PARA AMOSTRA 

 

6.6.1 Os recipientes utilizados para análises das amostras são normalmente de 

polipropileno ou acrílico e devem incluir os seguintes quesitos:  

1) disponibilidade comercial 

2) facilidade de uso e descarte 
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3) contenção da amostra para a proteção de contaminação do ambiente de trabalho, 

pessoal e do espectrômetro gama.  

6.6.2 O conteúdo do frasco de análise pode variar entre 10 e 1250 g e sua seleção 

dependerá da matriz e da atividade esperada. 

6.6.3 O frasco deve ser rigorosamente selado para não permitir o escape dos 

radionuclídeos voláteis quando for o caso.  

6.6.4 A escolha do recipente de amostragem que será utilizado durante a análise 

depende primeiramente da atividade da amostra em questão e depois de acordo com a 

quantidade de amostra disponível. Quanto maior atividade, menor o recipente de 

análise. 

 

6.7 – AJUSTE E PADRONIZAÇÃO 

 

6.7.1 Geral: 

6.7.1.1 O instrumento deve ser operado de acordo com as instruções do fabricante. A 

configuração inicial inclui todas verificações eletrônicas para proporcionar condições de 

funcionamento constante incluindo os ajustes. Tanto os ajustes em energia e eficiência 

devem ser realizados com fontes radioativas, possibilitando assim, a determinação da 

concentração de atividade dos radionuclídeos emissores de raios-gama em praticamente 

toda faixa útil de análise do equipamento.  

6.7.1.2 O ajuste consiste na contagem do padrão secundário (amostra fortificada 

preparada conforme PN-LAPOC-6006) que deverá proporcionar contagens suficientes 

em cada fotopico (geralmente 10000 ou mais contagens) para minimizar erros devido à 

contagem em um tempo adequado (entre  

4-12 h).  

 

6.7.2 Ajuste em energia: 

 

6.7.2.1 O ajuste em energia inclui o cálculo de dois conjuntos de parâmetros: a energia 

do raio-gama em função do canal e a forma do pico ou FWHM (Full Width at Half 

Maximum) em função da energia do raio-gama. E esta é determinada por meio de 

padrões de radionuclídeos com atividade conhecida. Os padrões devem emitir fotopicos 

em diferentes energias do espectro no intervalo de 40 a 1800 keV.  

6.7.2.2 Para realizar o ajuste em energia colocam-se para aquisição do espectro fontes 

pontuais simultaneamente, com emissão de baixa, média e alta energia, durante 

aproximadamente 10 minutos sobre o detector devidamente acoplado com suporte para 

amostras. Realizar o devido registro no FT-LAPOC-6002-03. 

6.7.2.3 Para os ajustes em energia realizadas nos detectores 01 e 02, usar o sistema de 

ajuste em energia do software Genie
TM

 2000. No sistema de aquisição de dados Gamma 

Acquisition & Analysis, selecionar: Calibrate  Energy Full (Stdlib.nlb)  By Nuclide 

List. 

6.7.2.4 Selecionar os nuclídeos utilizados das fontes pontuais na listagem de nuclídeos 

apresentada  OK. 
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6.7.2.5 Clicar em Auto  Show  OK. 

6.7.2.6 Limpar o espectro e reiniciar a contagem e conferir a emissão de energia dos 

fotopicos dos nuclídeos das fontes pontuais utilizadas. 

6.7.2.7 Salvar o ajuste em energia selecionando: Calibrate  Store  Disco C:  

Genie2K  Calfiles  (Nome do arquivo)  Save. 

6.7.2.8 Para realizar o ajuste em energia do Detector 03 após a aquisição de dados 

utilizando o software Gamma Vision32 seguir os seguintes passos:  

Acquire  Copy to buffer  Clicar em Buffer (na tela de aquisição de dados)  File 

 Save as  User  Detector 03  Calfiles  (Ano de análise)  Energia  (Nome 

do arquivo.SPC)  Salvar. 

Copiar o mesmo arquivo de ajuste em energia salvo anteriormente (pen drive, CD, HD 

externa). 

Abrir o arquivo salvo anteriormente no computador acoplado ao detector 01 e copiar o 

arquivo no Disco C:  Genie2K  Calfiles  (Ano de análise)  Detector 03  

Energia. 

Abrir o arquivo copiado usando o sistema de aquisição de dados Gamma Acquisition & 

Analysis  Open Data Source  Disco C:  Genie2K  Calfiles  (Ano de análise) 

 Detector 03  Energia  Arquivo copiado anteriormente (alterando o tipo do 

arquivo para Ortec-GammaVision). 

Calibrar energia repetindo os ítens 6.7.2.3 até 6.7.2.5. 

Salvar o ajuste usando: Calibrate  Store  Disco C:  Genie2K Calfiles (Ano 

de análise)  Detector 03  Energia  (Nome do arquivo)  Save. 

 

6.7.3 Ajuste em eficiência 

6.7.3.1 O ajuste em eficiência inclui o cálculo da eficiência do sistema do detector 

semicondutor em função da energia do raio-gama incidente. Este cálculo considera as 

propriedades intrínsecas do cristal de semicondutor, a geometria do sistema amostra-

detector, a atenuação do raio-gama nos materiais que circundam o detector e a auto-

atenuação do raio-gama no interior da matriz que constitui a amostra. Uma vez efetuada 

o ajuste em eficiência utilizando padrões secundários com fontes rastreáveis providas 

pelo LNMRI (IRD/CNEN), pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA 

(NIST) e outros fornecedores. – posicionados em relação ao detector exatamente na 

mesma configuração de medida da amostra e preparados na mesma geometria que a 

amostra a ser estudada – a amostra é mensurada durante um tempo adequado. 

6.7.3.2 Para realizar o ajuste em eficiência deve-se realizar a aquisição de um espectro 

de radiação gama a partir da contagem de um padrão secundário radioativo até cerca de 

1000 contagens em área de ao menos um fotopico do radionuclídeo analisado. Para 

garantir uma contagem com tempo razoável, menos contagens podem ser usadas.  

6.7.3.3 Nos ajustes realizadas nos detectores 01 e 02, usar o sistema de ajuste em 

eficiência do software Genie
TM

 2000. No sistema de aquisição de dados Gamma 

Acquisition & Analysis, selecionar: Calibrate  Energy Full (Stdlib.nlb)  By Nuclide 

List. 
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6.7.3.4 Selecionar os nuclídeos presentes no padrão secundário utilizado na listagem de 

nuclídeos apresentada. E adicionar as informações dos nuclídeos selecionados: 

Addicional Information: 

Assay Date – Data e hora de referência 

Act Units – Unidade de atividade (Bq) 

Activety – Atividade total do nuclídeo no padrão utilizado 

% Uncertanty – Incerteza da Atividade (obtida pelo certificado do material de 

referência) 

6.7.3.5 Clicar em Change, após inserir as informações de cada nuclídeo presente no 

padrão secundário, após inserir todas as informações clicar OK  Save as Certificate 

 Disco C:  Genie 2K  Calfiles  (Ano de análise)  Geometria do frasco de 

contagem  (Nome do arquivo)  Save. 

6.7.3.6 Para visualizar a curva de ajuste em eficiência clicar em:  Auto  Show. 

6.7.3.7 Escolher a ordem polinomial da curva em: Order of the Polynomial. 

6.7.3.8 Visualizar a lista dos fotopicos clicando em List Pks, excluir os fotopicos que 

apresentarem desvios relativamente altos (±10%), utilizando o comando Drop Pk. Ao 

terminar a seleção clicar em OK. 

6.7.3.9 Visualizar a curva de ajuste em eficiência selecionando: Calibrate   Efficiency 

Show.  

6.7.3.10 Salvar o ajuste em eficiência selecionando: Calibrate  Store  Disco C:  

Genie2K  Calfiles  (Ano de análise)  Geometria do frasco de contagem  

(Nome do arquivo)  Save. 

6.7.3.11 Para realizar o ajuste em eficiência do Detector 03 após a aquisição de dados 

utilizando o software Gamma Vision32 seguir os seguintes passos:  

Acquire  Copy to buffer  Clicar em Buffer (na tela de aquisição de dados)  File 

 Save as  User  Detector 03  Calfiles  (Ano de análise)  (Geometria do 

frasco de contagem.SPC)  Salvar. 

Copiar o mesmo arquivo de ajuste em eficiência salvo anteriormente (pen drive, CD, 

HD externa). 

Abrir o arquivo salvo anteriormente no computador acoplado ao detector 01 e copiar o 

arquivo no Disco C:  Genie2K  Calfiles  (Ano de análise)  Detector 03  

Geometria do frasco de contagem. 

Abrir o arquivo copiado anteriormente usando o sistema de aquisição de dados Gamma 

Acquisition & Analysis  Open Data Source  Disco C:  Genie2K  Calfiles  

(Ano de análise)  Detector 03  Geometria do frasco de contagem (alterando o tipo 

do arquivo para Ortec-GammaVision  OK. 

Chamar o ajuste de energia selecionando: Calibrate  Energy Full  By Calibration 

File  (Ano de análise)  Detector 03  Energia  (Selecionar ultima ajuste em 

energia salva)  Load  OK. 

Calibrar a eficiência selecionando: Calibrate  Energy Full (Stdlib.nlb)  By Nuclide 

List. 

Repetir dos itens 6.7.3.4 até 6.7.3.9. 
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Salvar o ajuste em eficiência selecionando: Calibrate  Store  Disco C:  Genie2K 

 Calfiles  (Ano de análise)  Detector 03  Geometria do frasco de contagem  

(Nome do arquivo)  Save. 

Nota: Os ajustes em eficiência devem ser devidamente registrados no Formulário de 

registros manuais de verificação periódica dos espectrômetros gama  

(FT-LAPOC-6002-01). 

6.7.3.11 Após a realização do ajuste em eficiência, este deve ser verificado através da 

medição de uma padrão de referência. 

6.8 – MEDIÇÕES DA AMOSTRA  

6.8.1 Depois que o sistema de espectrometria gama tenha sido estabelecido e realizadas 

os ajustes em energia e eficiência, uma amostra desconhecida pode ser analisada. 

6.8.2 As amostras de alimentos de origem animal, vegetal, processados e lácteos devem 

ser preparadas para a análise (conforme PN-LAPOC-6004). 

6.8.3 Fazer uma análise rápida (aproximadamente 60s) e qualitativa da amostra, na 

própria embalagem, antes da selagem, para verificar a correta escolha do recipiente de 

análise (ver item 6.6): 

o Registrar a amostra no formulário manual de espectrometria gama  

FT-LAPOC-6001-01. 

o Tomar um frasco de polipropileno ou acrílico ou béquer de marinelli tarado em 

balança analítica. 

o Encher o frasco ou béquer por completo com a amostra 

o Selar com adesivo plástico para PVC se necessário. 

o Anotar massa de análise no formulário. 

o Se necessário deixar a amostra selada em espera para o equilíbrio radioativo até 

30 dias. 

6.8.3 Posicionar a amostra sobre o detector da mesma maneira que foi realizada durante 

o sistema de ajuste (item 6.7). Algumas amostras com atividades mais elevadas, 

resultando em tempo morto acima de 3%, podem ser contadas a uma distância de 36 cm 

do detector e com eficiência calibrada para esta distância. 

6.8.5 Para amostras analisadas nos detectores 01 e 02: Adicionar as informações 

necessárias no sistema Gamma Acquisition & Analysis  Edit  Sample Information* 

 OK  Acquire  Clear  Start. 

* Informações inseridas para cada amostra (obtidas pelo FT-LAPOC-6001-01): 

Sample Title: Identificação da amostra (segundo cadastro do LabIntegra) 

Sample date: data e hora de referência (se necessário correção de meia vida) 

Type: matriz analisada 

Quantity: massa (kg) ou volume (L) 

Uncertainty: incerteza da massa (kg) ou volume (L) 

Units: unidade de massa ou volume 

Sample Geometry: geometria do frasco utilizado para análise 

6.8.6 O tempo de contagem para cada amostra é estabelecido em função da área de 

contagem (aproximadamente 1000 contagens), a qual é realizada por um período de 

tempo suficiente para adquirir um espectro de energia gama que encontrará uma 
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contagem de incerteza desprezível em relação ao tempo para o fotopico do 

radionuclídeo de interesse. 

6.8.7 Após aquisição de dados de contagem salvar o espectro em: File  Salve as  

Disco C:  Genie2K  Camfiles  (Ano de análise)  (Nome do arquivo de acordo 

com a identificação da amostra no cadastro do LabIntegra)  Save. 

6.8.8 Para gerar o relatório de análise: Abrir o arquivo da amostra de interesse  

Analyze  Execute Sequence  Cs-137-Acreditação. 

6.8.9 Carregar a seqüência de ajuste em eficiência: Load Calibration File  

Disco C:  Genie 2K  Calfiles  (Ano de análise)  Geometria do frasco de 

contagem  (curva de ajuste em eficiência). 

6.8.10 Visualizar o relatório gerado clicando em: Maximize the Report Window. 

6.8.11 Imprimir o relatório de análise clicando em: Print Report Window. 

6.8.12 Para iniciar a aquisição nas amostras analisadas no detector 03 no sistema 

Gamma Vision32  Acquire  Clear  Services  Sample description  

Identificação da amostra (segundo cadastro do LabIntegra)  OK  Acquire  Start. 

Após aquisição de dados de contagem: Acquire  Copy to buffer  Clicar em Buffer 

(na tela de aquisição de dados)  File  Save as  User  Detector 03  Camfiles 

 (Ano de análise)  (Nome do arquivo de acordo com a identificação da amostra no 

cadastro do LabIntegra)  Salvar. 

Copiar o mesmo arquivo de ajuste em energia salvo anteriormente (pen drive, CD, HD 

externa). 

Abrir o arquivo salvo anteriormente no computador acoplado ao detector 01 e copiar o 

arquivo no Disco C:  Genie2K  Camfiles  (Ano de análise)  Detector 03  

(Nome do arquivo). 

Abrir o arquivo copiado usado o sistema de aquisição de dados Gamma Acquisition & 

Analysis  Open Data Source  Disco C:  Genie2K  Camfiles  (Ano de 

análise)  Detector 03  Arquivo copiado anteriormente (alterando o tipo do arquivo 

para Ortec-GammaVision). 

Preencher as informações no sistema Gamma Acquisition & Analysis  Edit  

Sample Information  OK. 

Chamar a ajuste de energia selecionando: Calibrate  Energy Full  By Calibration 

File  (Ano de análise)  Detector 03  Energia  (Selecionar ultimo ajuste em 

energia salva)  Load  OK. 

Para gerar o relatório de análise: Analyze  Execute Sequence   

Detector 03- Cs-137-Acreditação. 

Carregar a seqüência de ajuste em eficiência: Load Calibration File  

Disco C:  Genie 2K  Calfiles  (Ano de análise)  Detector 03  Geometria do 

frasco de contagem  (curva de ajuste em eficiência)  Load. 

Para visualizar e imprimir o relatório de análise itens 6.8.10 e 6.8.11. 
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6.9 – CÁLCULOS 

 

O cálculo da concentração de atividade do radionuclídeo gama emissor é realizado 

segundo a equação (Genie
TM

 2000): 

                                                                                                                          

          (1) 

 
 

sendo N o número líquido de contagens (área líquida) registrado por segundo sob o 

fotopico correspondente ao raio-gama emitido pelo radionuclídeo (Genie
TM

 2000): 

                                                                             b
b

s
s N

t

t
  NN                                                   (2) 

onde Ns é o número líquido de contagens registrado por segundo sob o fotopico 

correspondente ao raio-gama emitido pelo radionuclídeo no espectro da amostra, Nb é o 

número líquido de contagens registrado por segundo sob o fotopico correspondente ao 

raio-gama emitido pelo radionuclídeo no respectivo espectro de background, ts é o 

tempo vivo de aquisição do espectro da amostra, tb é o tempo vivo de aquisição do 

espectro de background, ε é a eficiência do sistema na detecção do raio-gama com 

energia correspondente ao fotopico,  é a intensidade absoluta de emissão gama 

correspondente à energia do fotopico, m é a massa da amostra e K1 é o fator de correção 

para o decaimento do radionuclídeo, dado por (Genie
TM

 2000): 

                                    








 


2/1

1

t2ln
 expK

T
                                                (3) 

onde T1/2 é a meia-vida do radionuclídeo e t é o tempo decorrido até a realização da 

medida na amostra no detector. O K2 é o fator de correção de decaimento do 

radionuclídeo durante a contagem. O K3 é o fator de correção de auto absorção. O K4 é o 

fato de correção para perda devida soma aleatória. O K5 é o fator de correção para 

coincidência de picos. 

Nota: Para o radionuclídeo Cs-137, não se aplica os fatores de correção K2, K3, K4 e K5. 

E o Fator K1 é aplicado apenas quando for necessária a realização de correção de meia-

vida, geralmente não aplicável para amostras de rotina. 

6.9.1 O cálculo da incerteza da concentração de atividade do radionuclídeo gama 

emissor é realizado considerando todos as componentes do cálculo de concentração 

apresentadas na equação 1 (FT-LAPOC-6001-03), sendo realizada de acordo com a 

propagação pelo software Genie
TM

 2000. 

Nota: a incerteza da concentração de atividade apresentada pelo software Genie
TM

 2000 

é a incerteza padrão combinada. Se necessário reportar a incerteza expandida deve-se 

levar em consideração o fator de abrangência (k). 
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6.10 – PRECISÃO E TENDÊNCIA 

 

6.10.1 Precisão: 

6.10.1.1 Precisão de um método é influenciada pela contagem da incerteza aleatória e 

pelas interferências no espectro da contagem individual de cada amostra. Pode ser 

aperfeiçoada com aumento no tempo de contagem e por análise de volumes maiores da 

amostra. Variações em geometrias de frascos pequenos e posicionamento afetarão a 

medida de precisão. 

6.10.2 Tendência: 

6.10.2.1 A calibração de fontes padrões, incluindo erros introduzidos na solução de um 

padrão radioativo ou dessa alíquota, pode resultar em uma tendência. Ou o pico para 

eficiência em uma dada energia determinada em função de ajuste pode introduzir a uma 

tendência. 

6.10.3 Fontes de erro: 

6.10.3.1 Variação na geometria da amostra e na relação com o detector produzirá 

variações no espectro de raios gama. Em uma contagem adequada para efeitos da 

geometria, eficiência (e também ocasionalmente energia) é designada duplicatas para 

todas as condições incluindo a distância da fonte do detector, tamanho, forma e matriz 

da amostra. Quando não for possível ter uma fonte de calibração que duplique a matriz 

da amostra, a diferença entre a calibração da matriz e a matriz da amostra bem como a 

altura pode ser corrigida por uma medida de transmissão e um cálculo de fator de 

atenuação dependente da geometria. 

6.10.3.2 Uma vez que um sistema de espectrometria gama é calibrado em diferentes 

distâncias da fonte para o detector, um amplo intervalo de níveis de atividade pode ser 

medido em um mesmo detector. Para amostras de atividades elevadas (por exemplo,  
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distância da fonte do detector pode ser usada. 

6.10.3.3 Problemas eletrônicos, como a perda de resolução, podem ser minimizados 

mantendo a taxa de contagem total abaixo de 2000 contagens/s. Para maioria das 

amostras, a alta taxa de contagem não é o problema. Alguns cuidados podem ser 

necessários na preparação ou aquisição dos padrões de calibração de modo que suas 

taxas de contagem nas geometrias de medição fiquem acima do limite de detecção. 

 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

 
REVI-

SÃO 

PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 

00 Todas 05/11/2013 Maria Helena 

Tirollo Taddei 

 

01 2 – Item 3 14/04/2014 José F. Macacini Removidas referências de 2 a 18 

01 3 – Item 5 14/04/2014 José F. Macacini Inseridos novos documentos 

complementares 

01 1 – Título do 

PN; 4 – item 

6.1.1 e 10 item 

6.8.2 

14/04/2014 José F. Macacini Removida a menção a “minerais 

metálicos e não metálicos” 

01 4 – item 6.2.3 14/04/2014 José F. Macacini Inserida referência ao PN-LAPOC-

6004 para preparação de amostras 

01 5 – 6.4.3 14/04/2014 José F. Macacini Alterada a redação para maior 

clareza 

01 6 – Item 6.5.1 14/04/2014 José F. Macacini Inserida nota 2 remetendo a 

procedimento de abastecimento de 

nitrogênio. 

01 7 - 6.6.2 14/04/2014 José F. Macacini Alterado a faixa de conteúdo do 

frasco de análise para  10 a 1250 g 

01 7 – 6.6.4 14/04/2014 José F. Macacini Inserida orientação referente a 

escolha do recipiente de análise. 

01 7 – 6.7.1.2 14/04/2014 José F. Macacini Inserida referência ao PN-LAPOC-

6006 

01 7 – 6.7.2.2 14/04/2014 José F. Macacini Inserida referência ao FT-LAPOC-

6002-03 

01 8 – 6.7.3.2 14/04/2014 José F. Macacini Alterado limite mínimo de 

contagens de 10000 contagens 

01 9 – 6.7.3.4 14/04/2014 José F. Macacini Alterado numeração do item de 

8.7.3.4 para 6.7.3.4 

01 10 – item 

6.7.3.11 

14/04/2014 José F. Macacini Inserida orientação quanto a 

verificação do ajuste de eficiência. 

01 10 – item 6.8.3 14/04/2014 José F. Macacini Inserida orientação quanto a análise 

rápida para subsidiar a escolha do 

recipiente correto. 

01 12 – item 6.9.1 14/04/2014 José F. Macacini Inserida referência ao FT-LAPOC-

6001-03 

02 2 – item 5.4 11/09/2014 José F. Macacini Inserida referência ao FT-LAPOC-

6001-04 
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8 – ANEXOS 

 

Anexo I – Separação e Classificação das Amostras Alimentícias 

 

Alimentos de origem animal, como: carnes e produtos cárneos, pescados e produtos da 

pesca, crustáceos e moluscos, gelatina, ovos e derivados, leite e derivados, mel e 

própolis. 

Alimentos de origem vegetal, como: hortaliças, frutas, grãos, cereais e produtos 

derivados, conservas “in-natura”, liofilizados, desidratados, extratos, concentrados, 

farinhas, farelos, amidos, expandidos, especiarias, chás e cogumelos, 

hortifrutigranjeiros, produtos a base de soja. 

Alimentos lácteos, como: leite, bebidas lácteas, queijos, doce de leite, creme de leite, 

manteiga, gorduras lácteas, iogurtes, laticínios e sorvetes, flans e sobremesas lácteas, 

leite condensado, leite em pó, leite “in natura”. 

Alimentos processados, como: alimento infantil, achocolatados e produtos de cacau, 

balas, confeitos, bombons, goma de mascar, açúcar, molhos, biscoitos, massas, molhos, 

temperos e condimentos, produtos dietéticos, produtos de panificação, óleos e gorduras 

vegetais e animais, produtos protéicos de vegetais, gelados comestíveis, alimentos semi 

prontos e alimentos prontos, ração animal, aditivos intencionais, coadjuvantes, 

suplementos alimentares vitamínicos, dietas enterais, sal, pós e desidratados para 

preparo de alimentos. 
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