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Resumo: Ativímetros determinam as atividades de amostras radioativas
validadas por testes de desempenho. Esta pesquisa determinou as incertezas
expandidas associadas ao teste de linearidade. Foram utilizados três calibradores
de dose e fontes de 99Tcm para um protocolo de teste recomendado pela AIEA
que considerava o decaimento das amostras radioativas. As incertezas
expandidas avaliadas não foram correlacionadas entre si e sua análise
considerou uma distribuição de probabilidades retangular. Os resultados são
também apresentados sob a forma gráfica da função normalizada da atividade
medida em função do valor verdadeiro convencional.
Palavras-chave: Ativímetros, incertezas, linearidade, testes de desempenho
Abstract: Activimeters determine the activity of radioactive samples and them
are validated by performance tests. This research determined the expanded
uncertainties associated to the linearity test. Were used three dose calibrators
and three sources of 99Tcm for testing using recommended protocol by the IAEA,
which considered the decay of radioactive samples. The expanded uncertainties
evaluated were not correlated with each other and their analysis considered a
rectangular probability distribution. The results are also presented in graphical
form by the function of normalized activity measured in terms of conventional
true value.
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1. INTRODUÇAO
O conhecimento de uma medição, seja por
ajustes, condicionamentos ou indicações de
instrumentos, é utilizado para a obtenção do
valor de um fenômeno, corpo ou substância, que
pode ser qualitativamente distinguido e
quantitativamente
determinado,
chamada
grandeza.. Para a sua determinação, é necessário
falar da incerteza associada ao resultado que e
caracteriza a dispersão de valores em torno de
uma média, que pode ser expressa como um
desvio padrão ou a metade de um intervalo
correspondente a um nível da confiança
declarado.
O calibrador de doses é um instrumento
utilizado em serviços de medicina nuclear para
medição da atividade de materiais radiativos. É
constituído basicamente por uma câmara de
ionização tipo poço e uma eletrônica associada,
que mede e registra a corrente de ionização
produzida pelas interações criadas a partir das
radiações emitidas das amostras radioativas. Seu
ajuste é realizado ainda na fábrica, utilizando um
conjunto de fontes padrão-referência, certificadas
e rastreadas, que possibilitam a determinação da
curva de calibração dos diversos radionuclídeos.
(INMETRO, 1995).
A resposta característica de um calibrador de
doses depende intrinsecamente da natureza e da
pressão do gás, do material e da espessura da
parede da câmara (SCHRADER, 2001). O
detector consiste de dois eletrodos cilíndricos
coaxiais, contidos em um espaço selado,
preenchido por um gás sobre pressão que servirá
de meio ionizante. A eletrônica associada ao
detector converte a corrente de ionização medida
em sinal de tensão, a amplifica, processa e a
exibe num mostrador digital em unidades de
atividade, entretanto, a resposta do instrumento
depende de outros fatores que podem influenciar
no resultado das medições, tais como as
diferentes energias e as taxas de emissão de
fótons dos diversos radionuclídeos que serão
medidos.
Segundo as recomendações técnicas (IAEA),
toda a instrumentação de diagnóstico e terapia
utilizada em serviços de medicina nuclear, deve
passar periodicamente por testes de desempenho,

que atestarão as condições funcionais dos
instrumentos, objetivando a precisão das
medições
e
conseqüente
redução
das
probabilidades das interações radiobiológicas.
O teste de linearidade, é um teste de aceitação,
que deverá definir o intervalo de medição no qual
o instrumento possui uma resposta linear em
função da atividade (IAEA 1991), porém, seu
resultado
não
pode
ser
apresentado
independentemente, pois depende direta ou
indiretamente de outros parâmetros que podem
influenciar no resultado final do teste. Assim, o
objetivo deste trabalho foi a análise metrológica
do teste de linearidade para calibradores de dose,
focando na determinação das incertezas
associadas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
Foi utilizado o radionuclídeo Tecnécio-99
metaestável ( y y Tc m ), por se tratar de um
elemento
gama
emissor
e
meia-vida
relativamente curta, conforme sugerido pela
literatura (TECDOC 602). A amostra foi obtida
através de uma eluição única de sistema gerador
de 99jcm^ c o m a ti v idade inicial de 66,6
gigabequereis e volume declarado de 6 mililitros.
O material foi colhido em umfirascode vidro tipo
P6 fornecido pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN/SP), junto ao
sistema gerador.
Foram selecionados dois calibradores de
doses para esta pesquisa, sendo um com sistema
detector provido de câmara de ionização (CI)
com aproximadamente 6,400 centímetros cúbicos
preenchidos por argônio a uma pressão de 13 psi,
e porta-fonte de polimetilmetacrilato (PMMA)
em forma de cesta com um chanfro em baixo
relevo para posicionamento dos frascos, e outro
com sistema detector, dotado de dois tubos
Geiger Müller (GM), que medem a atividade de
fontes radioativas posicionadas entre eles. As
características
mais
relevantes
destes
instrumentos encontram-se relacionados no
quadro I.
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Tabela 1: Características mais relevantes ao estudo, como faixas de medição, resolução, exatidão e
precisão, linearidade, tempos de resposta, dimensões dos detectores, quantidade de dígitos dos
mostradores e espessura da blindagem externa.
CALIBRADORES
A1
B
Faixa de Medição (MBq)
Resolução (MBq)
Exatidão (%)
Precisão (%)
Linearidade (%)
Tempo de Resposta (s)
Dimensões (cm)
Dígitos
Blindagem (mm Pb)
Tipo de detector

Min
Max

7,0xl0"4
7,0xl0 5
0,001
±2,0
±0,1
±2,0
-10
17X26
4
3,2

0,37
3,7xl04
0,370
Ni
Ni
3,4
-50
2GMt
4
6,4

Clz

GM 3

'Referência dosimétrica
2
Câmara de ionização
3
Geiger-Müller

2.2. Métodos
Foi definido e aplicado o método de decaimento
da fonte, onde as medições das atividades da
amostra são comparadas aos valores verdadeiros
convencionais calculados para o decaimento do
radionuclídeo. Foram realizadas séries de 3
medições a cada 3 horas durante 105 horas e
calculados os respectivos desvios padrões. Os
resultados dos testes de reprodutibilidade,
exatidão e precisão entraram no cálculo das
incertezas do teste de linearidade como incertezas
tipo B.
Antes de iniciar as medições, foram
verificados e ajustados o zero, a radiação de
fundo e tensão de entrada. A radiação de fundo
foi subtraída do valor da medição para a
evidência do valor líquido da medição. O frasco
com a amostra radioativa foi posicionado dentro
do sistema porta-fontes e sobre a marca
chanfrada. O tempo estabelecido para cada
medição foi de 15 segundos, mesmo tempo
definidos para a estabilização do sistema entre as
medições.
Os valores foram registrados e inseridos em
planilha eletrônica para a confecção de um
gráfico com escala log-linear, onde já se
encontravam registrados os valores verdadeiros
convencionais (VVC) da atividade corrigida para

o decaimento da fonte. A análise dos resultados
também considerou a normalização dos valores
das medições, que foi definido como a razão (R)
entre a atividade medida (Am) pelo calibrador de
doses e a atividade da fonte corrigida pelo seu
decaimento no momento da medição denominada
de valor verdadeiro convencional (Ac), Equação
(1). Foi aplicada a média ao final do teste para a
obtenção do desvio percentual.

R=

£Am

(1)

A,
Neste estudo não foram considerados as
condições ambientais do laboratório, devido
terem sido utilizadas câmaras de ionização
seladas, e fatores como temperatura, umidade
relativa do ar e pressão atmosférica não serem
significativos (IEEE 2007).
Foram definidas como incertezas tipo A, os
desvios padrões percentuais das séries de
medições dos testes de linearidade (oL) e radiação
de fundo (of) devido suas repetitividades. A
distribuição de probabilidades destes testes foi
descrita como retangular devido ao balizamento
de ± 10% determinado pelo documento técnico.
Todas o outros parâmetros e contribuições
como a exatidão (o), a precisão (°P)>
(o„), a

T Congresso Brasileiro de Metrologia, Ouro Preto/MG, novembro de 2013
3

reprodutibilidade (or), a resolução (ores), as
impurezas radionuclídicas (a) e o volume (ov),
tiveram seus desvios padrões percentuais
registrados e considerados como incertezas tipo
B, ressaltando-se que os testes de exatidão,
precisão e reprodutibilidade foram aplicados
anteriormente ao teste de linearidade.
3. RESULTADOS E DISCUSSOES

1,5C

Teste de Linearidade

>B

1,00

ú,

•-•-<

_•_-_•_•_._•—•_•_•_«_•_•.

0,75
• Calibrador B

Os resultados dos testes de desempenho dos
instrumentos analisados foram descritos em
valores percentuais para a posterior determinação
do valor das incertezas associadas não
correlacionadas aos testes (tabela 2).
Tabela 2: Resultados dos testes de desempenho.
Testes %

A

B

Radiação de Fundo
Exatidão
Precisão
Reprodutibilidade
Volume
Impurezas

0,052
0,097
0,020
0,046
0,043
0,003

3,82
0,46
0,48
1,21
0,04
0,00

Resolução

0,004

1,62

Resultados em valores percentuais.

A média das medições e seus desvios padrões
do teste de linearidade apresentaram respostas
lineares dentro dos limites de aceitação
determinados para este teste, porém, a sua
visualização gráfica torna mais evidente o desvio
percentual em relação ao valor verdadeiro
convencional (Figura l)após o tratamento
estatístico que considerou as amostras como
distribuição de probabilidades tipo retangular.
Esta formatação
possibilitou
a melhor
visualização dos valores das medições realizadas
e exacerba a qualidade da medição, uma vez que
o erro inerente à medida está explícito para
verificação de sua viabilidade.

Calibrador C
0,50

21

42

105

63

T e m p o (horas)

Tabela 3: Tabela comparativa das incertezas tipo A e tipo B
das grandezas de entrada independentes dos testes não
correlacionados que formam a incerteza padrão combinada e
a incerteza expandida dos dois calibradores de doses
testados
Incertezas
N
Volume
Fundo/ruído
Radioimpureza 56Co
Radioimpureza 58Co
Resolução
Exatidão
Precisão
Reprodutibilidade
Linearidade
Incerteza padrão
combinada
Incerteza expandida

10

3

U=
k=

CALIBRADOR
A
B
Tipo A TipoB Tipo A
0,075
0,05.
3,82
0,097
0,020
0,046
0,3 K) 0,043
0,003
0,004
2,2
6,8

0,46
0,48
1,21
0,06
0,04
0,16

2,198

10,14

4,395
2,000

20,44
2,02

4. CONCLUSOES
Após a análise individualizada dos
resultados concluímos que as grandezas
volume e impurezas radionuclídicas foram
consideradas importantes para a estimativa das
incertezas associadas aos testes de desempenho.
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TipoB
0,075

Concluímos que o teste de linearidade
dos calibradores de doses A, B apresentou
valores importantes para a estimativa das
incertezas dos testes de desempenho, que com
determinação das grandezas de entrada tipo A
sendo, radiação de fundo/ruído e linearidade o
calibrador de doses A apresentou uma incerteza
expandida não correlacionada de 4,39% e o
calibrador de doses B uma incerteza expandida
não correlacionada de 20,44%.
Ressaltamos que os resultados obtidos
neste estudo referem-se apenas aos instrumentos
relacionados nesta pesquisa e sob as condições
descritas no corpo desta dissertação. Não foi
objetivo deste estudo, definir ou recomendar o
uso de qualquertipo de instrumento.
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