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Resumo: O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 
(LNMRI/IRD/CNEN) é o responsável por produzir e manter os padrões nacionais de 
radionuclídeos, utilizados para garantir a qualidade de serviços em diversas aplicações 
da energia nuclear no país.  Para tanto, faz uso de sistemas de medição por métodos 
absolutos e relativos, tais como os sistemas por coincidência 4πβ-γ, anticoincidência 
4πβ-γ e câmaras de ionização rastreadas à cadeia metrológica internacional do BIPM. 
Visando contribuir com a otimização de processos e melhoria na qualidade dos serviços 
prestados, este artigo apresenta uma proposta de integração dos sistemas de medição, 
de controle de fontes e gerencial por meio da implementação de um repositório único 
para armazenamento de resultados, dados de apoio, cartas de controle, entre outros.  

Palavras-chave: Metrologia de radionuclídeos, Sistemas de Gestão de Informação, 
Sistemas de Medição de Radionuclídeos, Padronização de Radionuclídeos. 

Abstract: The National Ionizing Radiation Metrology Laboratory (LNMRI / IRD / 
CNEN) is responsible for producing and maintaining the national radionuclide 
standards, used to guarantee the quality of services in various applications of nuclear 
energy in the country. Therefore, it makes use of absolute and relative methods of 
measurement, such as 4πβ-γ coincidence systems, 4πβ-γ anticoincidence and ionization 
chambers traceable to the BIPM international metrological chain. Aiming to contribute 
to the optimization of processes and improvement in the quality of services provided, 
this article presents a proposal for integration of measurement, source control and 
management systems through the implementation of a single repository for results 
storage, support data, charts of control, among others. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, pertencente ao Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (LNMRI/IRD/CNEN), tem ao 
longo do tempo se empenhado em atender as necessidades nacionais de calibração de instrumentos de 
detecção e fornecimento de padrões radioativos, de forma a garantir a qualidade das aplicações da 
radiação ionizante na saúde, meio ambiente, segurança interna, indústria e comércio exterior.  

 Como membro da Rede de Laboratórios de Dosimetria Padrão Secundário, (Secondary Standard 
Dosimetry Laboratory - SSDL), da Agência Internacional de Energia Atômica e laboratório designado 
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pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o LNMRI está consolidado 
como referência nacional na área de metrologia das radiações ionizantes, atuando nas áreas de 
metrologia de radionuclídeos, dosimetria de nêutrons e raios X, calibração de instrumentos e materiais 
de referência em matrizes naturais. 

 No entanto, um fator chave para a manutenção e reconhecimento da sua capacidade técnico-
operacional está relacionada a sua capacidade de otimizar seus processos internos, proporcionando 
maior agilidade na obtenção de resultados e prestação de serviços, com garantia da manutenção de alto 
nível de qualidade das medições efetuadas. 

 Nesse sentido, este artigo apresenta uma proposta de integração envolvendo os sistemas de medição 
da área de metrologia de radionuclídeos, tendo como premissa o estabelecendo de um ambiente 
informacional desenvolvido e sustentado por um repositório único de dados. Tal repositório será 
alimentado pelas interfaces específicas de cada sistema de mediação, possibilitando melhorias na gestão 
de informações tecno-gerenciais e o acesso a informações diretamente pelos clientes da área.      

 

2. ANTECEDENTES 

Atualmente, a área de metrologia de radionuclídeos do LNMRI faz uso de sistemas absolutos de medição 
de atividade que utilizam os métodos por Coincidência 4πβ(LS)-γ(NaI), Anti-coincidência 4πβ(LS)-
γ(NaI), TDCR e CIEMAT/NIST, baseados na técnica de cintilação líquida, e Pico-Soma, que utiliza a 
técnica de espectrometria gama. Além desses, o laboratório emprega em suas atividades sistemas 
relativos de medição baseados em câmaras de ionização, rastreadas ao Bureau International des Poids 
et Mesures (BIPM), espectrometria gama e ativímetros, para medição de radiofármacos usados em 
medicina nuclear [3]. 

 Todos esses sistemas de medição utilizam plataformas computacionais específicas para realização 
de aquisições de dados e cálculos de atividade de radionuclídeos, por vezes usando mais de um software 
e, em alguns casos, demandando a transposição de dados de forma manual entre os mesmos. 

 Além disso, os códigos fontes de alguns softwares utilizados no cálculo de medições não são de 
propriedade do LNMRI, fato que dificulta o seu aprimoramento e, atualmente, inviabiliza o intercâmbio 
de dados entre os sistemas de medição.  

 Mas, os códigos que estão abertos e disponíveis no LNMRI foram desenvolvidos no ambiente 
LabVIEW, da National Instruments. Sendo esse um fator relevante para o esforço gerencial dos últimos 
anos para a capacitação e ampliação da equipe do LNMRI, de forma a criar condições para o 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas de software, desenvolvidos em LabVIEW, utilizados nas 
medições e no estabelecimento da grandeza atividade.  

 A área de radionuclídeos do LNMRI utiliza banco de dados apenas para o gerenciamento de pedidos 
de clientes para a aquisição de padrões radioativos e no controle de estoque dos padrões e fontes [2], 
por meio dos softwares AUTOLAB e do MS Access, respectivamente. 

  Assim, com relação ao resultado das medições, observa-se que cada sistema possui uma forma 
própria para armazenamento dos dados gerados, empregando em geral arquivos tipos texto e planilhas 
no formato MS Excel.  
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 Esse tipo de formato traz dificuldades para o armazenamento e recuperação de informações 
consolidadas em nível gerencial, além de limitar o processo de acompanhamento do pedido  de clientes 
do laboratório e fragilizar as ações relativas a realização de cópia de segurança, entre outros. 

 

3. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 

Ao refletir sobre as competências, demandas e trajetória histórica do LNMRI é possível vislumbrar a 
sua atuação a partir de três pilares primordiais: pessoas, processos e tecnologias. O fortalecimento e a 
compreensão da interdependência desses pilares são observados como condição essencial para o 
aprimoramento das atividades do LNMRI. 

 Em metrologia de radionuclídeos, foco deste artigo, é relativamente fácil identificar o conhecimento 
e a experiência dos profissionais atuantes na área, obtidas ao longo de anos de capacitação nacional e 
internacional, por meio de cursos, simpósios, realização de experimentos, participação em comitês 
técnicos e comparações interlaboratoriais.  

 Apesar desse fato, faz-se necessário consolidar o processo de transferência de conhecimentos 
técnicos intragrupo. Esse processo pode ser facilitado por meio do desenvolvimento de sistemas que 
incorporam regras e procedimentos da área, estabelecidos com base nas competências existentes na 
metrologia de radionuclídeos, permitindo a rápida incorporação de novos membros à equipe. 

 Por outro lado, no que se refere aos processos de trabalho, em que pese a existência de processos 
específicos para a realização de medições de radionuclídeos nos diversos sistemas, absolutos e relativos, 
do LNMRI, também é possível verificar a necessidade de observação desses como parte integrante de 
um único macroprocesso. 

 O reconhecimento e a observação do macroprocesso de medição de radionuclídeos nos permite 
conceber uma visão integradora englobando os diversos processos estabelecidos no âmbito de cada 
sistema de medição específicos, a qual possibilitará a otimização e unificação de procedimentos comuns, 
maior agilidade, melhoria de qualidade e redução de erros.  

 Espera-se que a materialização dessa visão integradora de sistemas conduza o LNMRI a um melhor 
aproveitamento das competências existentes e ao estabelecimento de processos otimizados e bem 
definidos, potencializados e impulsionado pelo o emprego de soluções tecnológicas adequadas ao 
ambiente da metrologia de radionuclídeos, considerando as necessidades informacionais de 
especialistas, gestores e clientes dos serviços prestados pelo laboratório.  

 Essa abordagem tal como apresentado na Figura 1 consistiria na modelagem de um banco de dados, 
repositório único de informações, o qual seria alimentado e consultado tanto pelos sistemas 
especializados de medição de radionuclídeos, como por sistemas web de informações gerenciais e de 
pedidos e acompanhamento de solicitações de clientes. 

 Um elo importante nessa visão integradora seria o desenvolvimento de um novo sistema de controle 
de fontes, o qual seria desenvolvido em ambiente Intranet e seria a principal interface de atualização de 
dados relacionadas com os padrões de radionuclídeos, tais como meias-vidas e incertezas associadas. 
Esses dados serão compartilhadas por todos os sistemas de medição e irão garantir que todos os cálculos 
sejam realizados a partir dos mesmos valores de referência.  

 Nesse sentido, cabe lembrar que, atualmente, devido ao fato dos sistemas de medição não serem 
integrados, cada um desses sistemas possui tabelas próprias com os dados necessários para os cálculos 
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de atividade e incerteza, os quais são normalmente atualizadas por seus respectivos responsáveis 
técnicos. Tal característica permite que uma mesma fonte medida em dois sistemas específicos possa, 
de forma equivocada, utilizar na sua base de cálculo dados de meia vida distintos, por exemplo. 

 

 

Figura 1. Visão conceitual do Sistema de Metrologia de Radionuclídeos - LNMRI 

 A abordagem proposta busca alinhamento as demandas preconizadas pela seção 7.11 - Controle de 
dados e gestão da informação, constante da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, a qual trata dos 
requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração, proporcionando um caminho 
para a demonstração de sua competência e capacidade para gerar resultados confiáveis [1]. 

 Em decorrência de sua complexidade e abrangência é de se esperar que o novo ambiente para gestão 
de informações do LNMRI, a ser utilizado nas fases de aquisição, processamento, armazenamento ou 
recuperação de dados, seja desenvolvido de forma gradual, observando inclusive aspectos relacionados 
à segurança da informação, como por exemplo a proteção contra acesso não autorizado, adulteração e 
perda de dados [1].  

 Do ponto de vista tecnológico, esse ambiente poderia ser estratificado em três camadas, conforme já 
apresentado na Figura 1, sendo a camada integradora formada por um sistema gerenciador de banco de 
dados que irá conter todos as tabelas de apoio e os dados de medições, estando esse incorporado à 
infraestrutura de banco de dados já existente no IRD, sob a gerência da área de tecnologia da informação 
do Instituto, utilizando a versão software livre do MySQL. 

 As outras duas camadas seriam compostas por dois tipos de sistema, com características distintas.   

LNMRI

Câmara de 
Ionização

Coincidência 
4πβ(LS)-γ(Nal)

Anti-coincidência

4πβ(LS)-γ(Nal)
CIEMAT / NIST TDCR (Cintilação 

Líquida)

Espectrometria 
Gama 

(Pico-Soma)

. Medições 

. Cálculos 

. Meia Vida 
 

Sistemas de Medição de Radionuclídeos 

Banco de Dados 

Intranet / Internet 

Sistema de 
Atendimento 

ao Usuário 

Site do 
IRD/LNMRI 

Sistema 
Gerencial 

. Pedidos de Clientes 

. Carta de Controle 

. Padrões de Referência  
 

Sistema de 
Controle de 

Fontes 



 

5 
 

 Os sistemas de medição seriam desenvolvidos utilizando o LabVIEW, a partir de um modelo tipo 
cliente-servidor, aproveitando toda experiência já adquirida nesta plataforma.  

   Nesse cenário, todas as equações relacionadas com o cálculo da atividade de radionuclídeos e 
incertezas associadas seriam realizadas pelo LabVIEW.   

 Em decorrência da duração dos tempos de medição e a possibilidade de existência de instabilidades 
na rede de dados, a comunicação com o banco de dados seria realizada de forma indireta, ou seja, esses 
sistemas armazenariam os dados processados em arquivos temporários, que seriam posteriormente 
descarregados em banco de dados, após o término de todo processo de aquisição e cálculo de medições, 
considerando a disponibilidade da rede, conforme esboçado na Figura 2. 

  

 

Figura 2. Visão Esquemática de Sistema Medição para Armazenamento em Banco de Dados 

 Uma solução semelhante seria implementada para as tabelas de apoio, como por exemplo para a os 
dados da meia vida de radionuclídeos e de padrões de referência, que seriam atualizadas localmente, a 
partir do banco de dados corporativo, sempre que os sistemas de medição fossem executados. 

 Essa solução irá garantir o máximo de disponibilidade para os sistemas de medição mesmo em 
eventuais casos de indisponibilidade do banco de dados do LNMRI ou da rede de comunicação de dados. 
Assim, seria minimizada a possibilidade de eventuais retrabalhos e desperdício de material radioativo, 
particularmente de radionuclídeos de meia vida curta. 

 Os sistemas desenvolvidos para obtenção de informações gerenciais e acompanhamento de pedidos 
por usuários, normalmente, demandam acesso independente de plataforma (microcomputador, 
smartphone, tablets etc) e, por isso, os mesmos devem ser desenvolvidos para uso via navegador, 
utilizando linguagem de programação e infraestrutura compatíveis com a Internet e Intranet.  

 É importante observar que a entrada em operação de cada um dos sistemas, integrantes do ambiente 
proposto, deverá ser precedida de processo de validação, especialmente no que se refere a aquisição e 
transmissão de dados e cálculos de atividade e estimativa de incertezas. 

 Além disso, é esperado também que a abordagem proposta contribua para uma maior confiabilidade 
dos dados processados e armazenados e permita agilidade e qualidade na recuperação de informações.  

 

4. A ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Várias estratégias poderiam ser pensadas para a implementação da abordagem proposta. Mas, 
considerando as especificidades e a dinâmica da área de radionuclídeos do LNMRI, observa-se a 
necessidade de serem consideradas algumas variáveis importantes, tais como: (a) a disponibilidade de 
especialistas para obtenção de informações sobre a operação dos sistemas de medição, fundamental para 
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o desenvolvimento de sistemas com maior nível de automação e qualidade, (b) a disponibilidade de 
tempo livre dos sistemas de medição para o desenvolvimento e teste das novas versões, (c) a existência 
ou não de código aberto, escrito em LabVIEW e (d) o nível de conhecimento prévio da equipe de 
desenvolvimento em cada um dos sistemas de medição. 

 A partir da avaliação dessas variáveis já foi iniciado o desenvolvimento de uma nova versão do 
sistema de medição das três câmaras de ionização do LNMRI, utilizando a versão 2017 do LabVIEW. 
Essas câmaras de ionização, modelo CENTRONIC IG11 e IG12, estão conectadas a eletrômetros 
modelo KEITHLEY 6517A, que por meio de interface GPIB, da National Instruments, são conectados 
a microcomputadores contendo o programa desenvolvido em LabVIEW, conforme esboçado na Figura 
3. 

 

Figura 3. Visão Esquemática do Sistema de Medição por Câmara de Ionização do LNMRI 

 Esse novo sistema aproveita uma versão desenvolvida anteriormente1, cujo programa fonte em 
LabVIEW estava disponível no laboratório. Porém, essa versão realizava apenas a aquisição de dados 
de medição, armazenando-os em arquivo sem qualquer tipo de processamento automatizado para cálculo 
da atividade de radionuclídeos. O cálculo era realizado em um segundo momento com a transposição 
dos dados de medição, manualmente, para uma planilha MS Excel que continha as equações para o 
cálculo da atividade e incertezas das fontes medidas. 

 A nova versão, em processo de validação, além de realizar a aquisição de dados, realiza de forma 
integrada o cálculo da atividade, fator de calibração e as incertezas associadas, permitindo avanços, tais 
como: (a) melhorias com reflexo no sistema da qualidade, por meio da padronização nos procedimentos 
operação e da incorporação de planilha de cálculo única e integrada ao sistema, permitindo a redução 
da possibilidade de ocorrência de erros em função da manipulação de dados; (b) correção de erros 
sistêmicos no registro do tempo de medição; (c)  menor da interferência do tempo de processamento do 
micro; (d) melhoria na interface; e (e) melhoria no tratamento de erros. 

 Entretanto, para que o programa esteja completamente compatível com a nova abordagem proposta 
o mesmo ainda precisará ser modificado de forma a eliminar definitivamente o uso de planilha MS 
Excel, por meio da inclusão das equações diretamente no código do sistema e do armazenamento de 
dados de medição em banco de dados.  

 Além disso, ainda será necessário criar um mecanismo de armazenamento temporário de dados, para 
posterior transferência desses para armazenamento definitivo em banco de dados, visando garantir um 
maior nível de disponibilidade do sistema em casos de indisponibilidade da rede de comunicação de 
dados, conforme já apresentado na Figura 2.    

                                                           
1 Versão desenvolvida pelo Engenheiro Paulo Henrique Bastos Becker, do IRD, pioneiro no desenvolvimento de 
programas utilizando LabVIEW para a área de metrologia de radionuclídeos do LNMRI/IRD. 
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 Outra iniciativa já em fase de análise diz respeito ao desenvolvimento do novo sistema de controle 
de fontes e padrões de referência do LNMRI. Esse sistema será desenvolvido usando o Scriptcase2, uma 
ferramenta de geração de código em linguagem PHP3, e irá substituir o sistema atualmente em uso, que 
foi desenvolvido usando o MS Access.  

 

5. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de um ambiente integrado para aquisição, processamento, armazenamento e 
recuperação informações relativas às medições de radionuclídeos, tendo como núcleo central o 
estabelecimento e implantação de um repositório único e centralizado, proporcionará um importante 
salto na qualidade dos serviços prestados pelo LNMRI. 

  Nesse sentido, vislumbra-se como benefícios da implantação da abordagem proposta: o controle 
pleno do LNMRI sobre os códigos fontes dos sistemas relacionados com a medição de radionuclídeos; 
a eliminação de redundâncias no armazenamento de dados; a redução da possibilidade de erros na 
transferência de dados; a maior disponibilidade de informações gerenciais; a maior facilidade no 
treinamento de técnicos para operarem os sistemas de medição, em decorrência da implementação de 
um nível mais elevado de automação e padronização de interfaces e procedimentos; a utilização de uma 
única fonte com informações sobre padrões de referência e meia vida de radionuclídeos; a redução dos 
impactos oriundos da utilização de versões diferentes de softwares, tais como o MS Excel; a maior 
facilidade na implementação de procedimentos de segurança, como a realização de backups; e a 
possibilidade de acompanhamento do andamento dos pedidos por parte dos clientes.      
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