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RESUMO 

A espectrometria gama é uma técnica útil  em varias áreas, como no 

monitoramento ambiental, no mapeamento geológico e na prospecção mineral. Para 

garantir a eficácia do método em algumas aplicações é necessária uma boa 

calibração do detector de raios gama. Para medidas de laboratório, o método 

tradicional para calibração é feito através de amostras certificadas disponibilizadas 

por instituições como a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e o NIST. 

Porém, a aquisição destas amostras pode se tornar um problema para 

pesquisadores de alguns países devido a burocracia enfrentada para a importação, 

por se tratar de material radioativo. O custo de importação de cada amostra 

certificada para o Brasil pode chegar a mais de dez vezes o valor da amostra. 

Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um método alternativo de calibração 

do detector NaI(Tl) para estimativas de Urânio, Tório e Potássio, que não dependa 

das amostras certificadas. O novo método se utiliza de duas amostras dopadas com 

qualquer quantidade desconhecida de alguns nuclídeos das séries do Tório e do 

Urânio, e amostras de solo dopadas com concentrações conhecidas de sulfato de 

potássio. O método desenvolvido apresentou resultados satisfatórios quando 

comparados aos obtidos através da técnica tradicional. Para o caso de medidas em 

campo, a IAEA sugere a utilização de blocos de calibração de difícil construção e de 

custo elevado. No Brasil somente o Instituto de Radioproteção e Dosimetria possui 

blocos de calibração. Neste trabalho sugere-se um método de calibração onde 

compara-se as medidas feitas em campo com medidas feitas no laboratório em 

equipamento calibrado. Os resultados obtidos indicam que a técnica de calibração 

proposta é promissora. 

Palavras-chave: Radioatividade, espectrometria gama, calibração, solos, rochas. 
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ABSTRACT 

 

The gamma spectrometry is a useful technique in several areas, like 

environmental monitoring, geological mapping and mineral prospecting. To guaranty 

the efficacy of the method in some applications is necessary a good calibration of the 

gamma detector. For measurements in laboratory, the traditional way to calibration is 

made through certificated samples gave by the International Agency of Atomic 

Energy (IAEA) and the NIST. However, the acquisition of such samples, can have 

some problems due the bureaucracy faced because is a radioactive material. The 

cost of importation of each certificated sample for Brazil can reach twice the price of 

the sample it self. That way, the point of this present work is development an 

alternative method of calibration of the detector NAI(TI) for estimative of Uranium, 

Thorium an Potassium, that does not depend on certificated samples. The method 

development shows satisfactory results when is comparing to the traditional way. For 

measurements in field, the IAEA suggests the utilization of calibrations blocks where 

is compared the measurements made in filed with the ones made in the laboratory 

with calibrated equipment. The results suggest that the calibration technique is 

promising.  

 

Key-words: Radioactivity, gamma spectrometry, calibration, soil, rocks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1896 foi descoberta a radioatividade, por Henri Becquerel, Pierre Curie e 

Marie Curie. Por conta de tal descoberta surge então a Física Nuclear. Para que 

houvesse avanço nas pesquisas na área, foi necessário o desenvolvimento e 

aprimoramento de técnicas e equipamentos para o estudo da radioatividade.  

Os primeiros detectores, cujo princípio de funcionamento era através de 

ionização das partículas de um gás [8], foram desenvolvidos na década de 1910, 

com o avanço da tecnologia, em torno de 1940 foi desenvolvido detectores de 

cintilação. E com isso os detectores portáteis para uso em campo. O avanço na 

área dos semicondutores auxiliou no desenvolvimento dos detectores 

semicondutores de alta resolução [7]. O uso de detectores de radiação despertou o 

interesse em varias áreas, como exploração mineral, monitoramento ambiental e 

mapeamento geológico. Os primeiros levantamentos radiométricos foram 

realizados nos EUA e Canadá em 1947 e Austrália em 1951 [3]. 

O principal tipo de radiação detectada pelos métodos desenvolvidos é a 

gama, devido sua capacidade de penetração. Espectrômetros de raios gama 

podem ser utilizados em diferentes configurações, como em aeronaves, veículos, 

portáteis (de mão) ou em laboratório. Os dados coletados podem ser em unidade 

de número de contagens, taxa de dose ou concentração dos elementos [7]. A maior 

precisão com que os dados são coletados requer um equipamento devidamente 

calibrado, no entanto para realizar a calibração, é necessário obter a sensibilidade 

do equipamento com respeito a uma geometria específica, para um dado elemento, 

para isso o método exige o conhecimento da concentração dos elementos 

presentes em uma dada amostra, por isso faz-se o uso de amostras certificadas, 

que são obtidas através a Agencia Internacional de Energia Atomica (IAEA), em 
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que os dados com respeito a amostra, como a concentração do elementos 

presentes são fornecidos. Quando as medidas são realizadas em campo, ou seja, 

com geometria irregular, a calibração é efetuada em blocos de concretos dopados 

com elementos de concentrações conhecidas, estes se encontram disponíveis em 

alguns centros de pesquisa.   A dependência desses materiais tem se mostrado um 

problema nos estudos da área, devido à dificuldade em acessá-los em nosso país.  
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver novos métodos de calibração 

para o detector cintilador NaI(Tl), para medidas realizadas em laboratório e em 

campo, que não faça necessária a utilização de amostras certificadas, ou blocos 

de concretos padronizados.  

Os objetivos específicos são: 

 Estudar como são realizados os métodos tradicionais de calibração do 

detector de raios gama; 

 Desenvolver um novo método de calibração sem a dependência de 

materiais certificados; 

 Validar o método proposto comparando os resultados obtidos através do 

método com os fornecidos pelo tradicional.  
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3. JUSTIFICATIVA 

Atualmente a única forma conhecida para calibrar o detector cintilador de 

NaI(Tl) depende da concentração dos elementos em determinada amostra. 

Essa dependência leva à utilização de materiais certificados, onde são 

fornecidos os dados necessários.  No entanto, o acesso a esses materiais tem 

se mostrado um problema para as pesquisas realizadas na área devido às 

dificuldades em acessá-los, como por exemplo, a burocracia para importar 

amostras certificadas, por se tratar de material com certa concentração elevada 

de elementos radioativos, ou a dificuldade de locomoção até centros de 

pesquisa que fornecem blocos de calibração.  Seria de grande importância para 

pesquisas na área um novo método que não houvesse tal dependência para 

obter a sensibilidade do equipamento. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1. RADIOATIVIDADE 

Um núcleo atômico pode estar instável ou estável, isso depende da quantidade 

de energia armazenada nele. Quando um núcleo está instável, ele tende a retornar 

ao seu estado estável de energia, nesse processo o núcleo emite radiações 

eletromagnéticas e partículas, tal fenômeno é chamado de radioatividade [2].  

A massa do núcleo é a propriedade fundamental do núcleo. Segundo a relação 

de Einstein, E=mc², a massa atômica converte em energia, ou seja, quanto maior 

massa atômica do núcleo, mais energia será emitida por ele. Ela é dada pela soma 

dos nêutrons e prótons menos a quantidade utilizada na ligação do sistema. É 

possível determinar a estabilidade de um núcleo pela razão entre o número de 

nêutrons e de prótons, por exemplo, o hidrogênio com M=2 e Z=1, a razão N/Z=1, 

portanto é estável. A figura 1 mostra a curva de estabilidade, a inclinação da curva 

representa N/Z, quanto mais nêutrons o átomo tem, maior a razão, se distanciando 

de 1, e o núcleo se torna instável [1].  

 

Figura 1 - Curva de estabilidade nuclear [1]. 
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Como mencionado, o núcleo instável tende a liberar sua energia em 

excesso, emitindo partículas alfa, beta ou pósitron, e radiação eletromagnética, que 

emitida pelo núcleo é chamada radiação gama. Esse processo é chamado de 

desintegração nuclear ou decaimento nuclear. Nessa emissão ocorre a formação 

de outro núcleo, pois se altera o número atômico do elemento radioativo.  

4.2. EMISSÃO ALFA  

Uma das formas de decaimento é a emissão de uma partícula alfa (2He4), 

ocorre normalmente para núcleos com número atômico maior que Z=82 [2]. O 

decaimento alfa é originado um átomo com menos quatro unidades de massa e 

menos duas unidades no número atômico, a reação nuclear nesse processo é 

representada da seguinte forma [3]  

(푍,퐴) → (푍 − 2,퐴 − 4) + 훼 + 퐸                                            (1) 

Onde α é a partícula alfa e 퐸  é a energia de emissão. Partículas alfa interagem 

facilmente com o ambiente, por exemplo, podem ser absorvidas por uma folha de 

papel.  

4.3. EMISSÃO BETA E PÓSITRON 

Outra forma de equilíbrio é o decaimento beta, quando existe um excesso de 

nêutrons, ocorre a emissão de um elétron (푒 ), devido a conversão de um nêutron 

(n) em um próton (p), sua reação nuclear é dada por  

푛	 → 푝 + 푒 + 	휈                                                     (2) 

onde 휈  é um antineutrino. 
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Caso exista um excesso de prótons, então é emitida uma partícula beta 

positiva, ou seja, emissão de um pósitron (푒 ), nesse caso é a conversão de um 

próton em um nêutron, como mostra a reação a seguir: 

푝	 → 푛 + 푒 + 	휈                                                         (3) 

e, 휈  é um neutrino.  

Existe uma terceira reação, chamada de captura eletrônica, onde ocorre a 

captura de um elétron da camada K, nesse processo os elétrons das camadas 

externas se reorganizam. Essa reação é dada por  

푝 + 푒 	→ 푛 + 	휈                                                          (4) 

A partícula beta por sua vez é muito mais penetrante que a alfa.  

4.4. RADIAÇÃO GAMA 

A radiação gama (γ) é a emissão de fótons de radiação com energia na ordem 

de MeV.  Ocorre normalmente quando o núcleo originado de um decaimento alfa 

ou beta ainda está no estado instável de energia. A radiação gama é constituída 

por fótons, sua interação com a matéria produz fenômenos importantes, são eles, 

feito Fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares elétron-pósitron.  

4.5. LEI DO DECAIMENTO RADIOATIVO  

Em um sistema com vários núcleos iguais que estão em um estado instável, 

chamados radionuclídeos, não decaem todos ao mesmo tempo, por isso não é 

possível determinar quando o decaimento irá ocorrer, e sim determinar a 

probabilidade de um elemento decair, sendo uma característica de cada elemento, 

dessa forma cada um possui uma constante física, chamada de constante de 
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decaimento radioativo 	훿. Assim é possível encontrar uma taxa de decaimento por 

segundo, chamada de atividade (A) da amostra [1], que é proporcional a 

quantidade de núcleos (N) presentes na amostra e a constante 훿, como mostra a 

equação 5, 

퐴(푡) = = −훿 ∙ 푁(푡)                                                    (5) 

e pode ser escrita  

퐴(푡) = 	 퐴 ∙ 푒 ∙                                                          (6) 

a unidade da atividade no sistema internacional (SI) é Bequerel (Bq), 1 Bq equivale 

a 1 desintegração por segundo.  

O tempo médio que um núcleo leva para decair é chamado de vida-média T 

[2], representado na equação 8. E o tempo médio para que a quantidade de 

núcleos diminua pela metade é chamado de meia-vida T1/2, como mostra a 

equação 8.  

푇 =                                                                 (7) 

e 

푇 / = (ln 2)푇 =                                                       (8) 

Na natureza, um núcleo instável chamado núcleo pai, se desintegra num outro 

núcleo chamado núcleo filho, que pode ainda estar instável e decai em outro 

núcleo, podendo então ocorrer várias desintegrações até obter uma configuração 

estável. Esse processo é chamado de série radioativa [4]. Considerando um 

sistema fechado, como os núcleos pais possuem meias-vidas maiores que os 

núcleos filhos, passado o tempo ocorre o chamado equilíbrio radioativo secular, ou 
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seja, as atividades do núcleo pai e de seus filhos serão iguais [5]. Considerando a 

atividade igual ao produto da constante de decaimento pelo número de núcleos em 

uma amostra, o equilíbrio pode ser expresso pela equação 9.  

훿 푁 = 훿 푁 = 훿 푁 = ⋯                                         (9) 

 

4.6. RADIOATIVIDADE DE SOLOS E ROCHAS 

A radioatividade natural de rochas e solos varia conforme a sua natureza. 

Ocorre muitas vezes, que o mesmo tipo de rocha apresenta concentrações 

diferentes. Entretanto as rochas ígneas, provenientes do resfriamento e 

solidificação de magmas [12], apresentam uma maior concentração com relação às 

sedimentares e metamórficas. No solo a radioatividade é menor comparado às 

rochas, pois a partir do solo ela pode ser absorvida por plantas, ou devido à sua 

dissolução pela ação de ventos e chuvas, entre outros [13]. 

Ela pode ser originada por radionuclídeos de séries radioativas, ou isolados. 

Existem três séries radioativas que ocorrem na natureza, sendo elas do 238U com 

uma abundancia isotrópica de 99,27% e t1/2=4,46x109 anos, 235U com abundancia 

isotrópica de 0,7% e t1/2=7,13x108 anos e 232Th com abundancia isotrópica de 100% 

e t1/2=1,39x1010 anos (IAEA, 2003). 

Dos radionuclideos isolados, o 40K está entre os de maior relevância. Dos 

isótopos naturais do potássio, o único radioativo é o 40K, com t1/2=1,28x109 anos e 

abundancia isotrópica de 0,0118%. 

Os elementos com maior concentração em rochas e solos são o Urânio 

(238U),Tório  (232Th) e Potássio (40K). 
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Figura 2 - Série de decaimento do Potássio [6].  

 

Figura 3 - Série de Decaimento do Th-232, segundo IAEA (2003). 
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Figura 4 - Serie de Decaimento do U-238, segundo IAEA (2003). 
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4.7. INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA  

4.7.1.  EFEITO FOTOELÉTRICO  

Efeito fotoelétrico é a emissão de um elétron de uma superfície devido a 

incidência de luz, ou seja, fotos sobre essa superfície, onde a energia do fóton é 

transmitida para o elétron. O elétron sai com energia igual a  

퐸 = ℎ휈 − 푤                                                           (10) 

Onde w é a energia necessária para remover o elétron. Esse efeito ocorre na 

faixa de energia referente à energia de ligação do elétron.  

4.7.2. EFEITO COMPTON  

Para energias maiores, ou seja, para elétrons livres, o efeito observado é o 

efeito Compton. Os fótons colidem com os elétrons livres, sofrendo um 

espalhamento em outra direção e com energia menor que a inicial, a diferença de 

energia entre a inicial e após a colisão é a transmitida para o elétron. Essa 

diferença de energia está relacionada com o ângulo de espalhamento, portanto a 

maior energia transferida será com um ângulo de 180°.  

4.7.3. PRODUÇÃO DE PARES ELÉTRON-PÓSITRON  

Uma terceira forma de interação do fóton com a matéria é a produção de pares. 

Um fóton com energia hힶ colide com um núcleo, perdendo toda sua energia e 

assim criando um par elétron-pósitron. Como 2mc²=1022 keV sendo m a massa de 

repouso do elétron ou do pósitron e c a velocidade da luz, então esse efeito só 

ocorre para energias maiores que 1022 keV [3].  
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4.8. ESPECTROMETRIA DE RAIOS GAMA 

A espectrometria consiste em detectar os raios gama e discriminar suas 

energias. A detecção é feita por meio dos efeitos da interação dos raios com a 

matéria. Tais efeitos produzem ionização dos átomos do material, amplificando 

esse sinal permitindo sua leitura é possível então detectá-los.  

É necessário também discriminar a energia do fóton, para isso a energia do 

fóton deve ser igual a energia do sinal de saída, para que o número de fótons com 

determinada energia seja igual ao número de sinais com a energia correspondente. 

Esses dados formam um espetro através de um software.  

Existem dois detectores usados comumente. Os detectores de cintilação de 

iodeto de sódio dopado com Tálio (NaI(Tl)), sendo este utilizado no presente 

trabalho, e os detectores de germânio hiperpuro (HPGe). 

4.9. DETECTOR (NAI(Tl)) 

O detector de cintilação NaI(Tl) é formado por um cristal cintilador, uma 

superfície fotocatódica, um fotomultiplicador (PMT – PhotoMultiplier Tube) e a 

componente eletrônica [14], como mostra a figura 5. A radiação incide no cintilador, 

produzindo cintilações, que fornece energia para os elétrons deixando-os 

excitados, de forma a serem ejetados do fotocátodo, e direcionados para a 

fotomultiplicadora. Nela existe vários dínodos, cuja função é multiplicar o número 

de elétrons, e o ânodo que receberá um pulso final proporcional à energia do fóton 

de radiação incidente. 
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Figura 5 - Esquema do Detector de Cintilação [14]. 

 

Se tais espectrômetros de raios gama contêm 512 canais num intervalo de 

energia de 0 a 3 MeV, cada canal registra um intervalo de energia de 11,7 keV 

(IAEA, 2003).  

 A resolução do detector é a sua capacidade e distinguir energias próximas. 

Ela é calculada medindo o FWHM (Full Width at Half Maximum), como mostra a 

figura 5, é a largura total a meia altura do pico de contagem correspondente a um 

feixe monoenergético incidente. A resolução é o FWHM dividido pela energia do 

feixe. 

 

Figura 6 - Gráfico ilustrativo do FWHM. 

A eficiência total do detector e dada pela razão entre a radiação que é 

detectada e a total emitida pela fonte. Ela pode ser dividida em duas, geométrica e 

intrínseca. A eficiência intrínseca é a razão entre a radiação detectada e a total 
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incidente no detector. A eficiência geométrica é a razão entre a radiação incidente 

e a emitida pela fonte, portanto, tem relação com a configuração geométrica fonte-

detector. 

4.10. ESPECTROMETRIA GAMA EM CAMPO  

A espectrometria gama é bastante utilizada diretamente em campo. Os métodos de 

campo costumam ter menos precisão com relação aos métodos de medida em 

laboratório, justamente pela perda no controle da geometria. Mas ao mesmo tempo 

ganha-se em praticidade, pois não necessita o recolhimento e preparação de 

amostras para a medição em laboratório, além de permitir um número maior de 

medidas em menos tempo, garantindo uma maior representatividade amostral. O 

método é indicado, por exemplo, para estimativa da concentração dos elementos 

em grandes áreas, mapeamento geoquímico regional. A espectrometria gama em 

campo pode ser feita tanto com equipamentos portáteis quanto com equipamentos 

transportados por carro, avião ou helicóptero. 

4.10.1. AEROTRANSPORTADOS 

Os levantamentos aéreos de espectrometria gama são feitos através de detectores 

de NaI(Tl) acoplados em aeronaves ou helicópteros. Utilizam-se em geral vários 

detectores, sendo alguns  deles posicionados para cima, com o fim de medir a 

radiação cósmica, e a maior parte dos detectores posicionados para baixo visando 

detectar a radiação terrestre[8].  

 

4.10.2. PORTÁTEIS  
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O equipamento portátil para espectrometria gama é o detector de NaI(Tl) de 

3” x 3”. Usado comumente para localizar e mapear regiões com diferentes 

contagens de Urânio e Tório.  

4.11. CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ESPECTROMETRIA GAMA 

4.11.1. CALIBRAÇÃO PARA MEDIDAS EM LABORATÓRIO 

A calibração da eficiência tem papel fundamental nas estimativas de 

concentração de atividade, pois influencia diretamente na precisão e acurácia dos 

resultados. A forma tradicional de calibração em laboratório é feita utilizando 

amostras certificadas, onde se conhece a composição e concentração dos 

elementos presentes na amostra. Para análise de solos e rochas é utilizado o 

conjunto de amostras conhecido como RG-Set, são adquiridas através da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA). O conjunto é composto por três amostras: 

RG-K-1, material geológico de referência com concentração de 44,8% de K; RG-U-

1,um material geológico com 392 ppm de U; e RG-Th-1, também sendo material 

geológico com concentração de 800 ppm de Th.  

No espectro cada elemento corresponde a uma janela de contagem, como 

mostra a figura X. Temos assim  três elementos, e  três janelas de energia.  
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Figura 7. Espectro característico, apresentando as janelas de energia. Retirado IAEA (2003). 

 

Através de equação 11 pode-se fazer a calibração 

푁 − 푁
푁 − 푁
푁 − 푁

= 	
푆 푆 푆
푆 푆 푆
푆 푆 푆

퐶
퐶
퐶

																																					(11) 

onde 

Ni é taxa de contagem de energia na janela  (i = 1, 2, 3); 

Nbi é taxa de contagem de fundo na janela de energia;  

Sij é a sensibilidade do detector para a detecção do elemento j na i-ésima janela de 

energia; 

Cj é a concentração do elemento j . 

A radiação de fundo é a radiação proveniente do ambiente, emitida por 

isótopos naturais e radiação cósmica, que interfere na medida da radiação 

proveniente da amostra. É necessário então realizar a correção devido a esta 

radiação [11]. Para isso, obtém-se então um espectro de fundo, ou seja, é feita 
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uma medida nas mesmas condições em que é feita a medida da amostra, porém 

com recipiente vazio.   

A equação 11 pode ser reescrita da seguinte forma 

푁 = 푆퐶																																																																														(12) 

onde 

N é o número de contagens nas janelas de energia 

S é a sensibilidade do equipamento 

C é a concentração do elemento 

Conhecendo-se N através do espectro obtido para as amostras certificadas, 

e a concentração C dos elementos nas mesmas, é possível então obter S, a 

sensibilidade do equipamento. 

 

4.11.2. CALIBRAÇÃO PARA MEDIDAS EM CAMPO 

A calibração para medidas em campo segue o mesmo procedimento de 

cálculo que para as medidas de laboratório. 

Para a calibração do equipamento aerotransportado são utilizados blocos de 

concretos com concentrações relevantes de U, Th e K. Podem ser instalados de 

forma fixa ou móvel. Instalações fixas são encontradas em aeroportos ou em 

centros de pesquisas, no Brasil encontra-se no Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rio de Janeiro. Em 

instalações móveis os blocos são acoplados em aeronaves, o modelo padrão atual 
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é baseado segundo o modelo desenvolvido por Grasty e colaboradores (1991), 

formado por quatro blocos com dimensões de 1 m x 1 m x 0,30 m.  

Os valores sugeridos pela IAEA (1989) de concentração dos elementos em 

blocos de calibração como forma de padronizar estão dispostos nas tabelas 1 e 2. 

 K(%) U(ppm) Th(ppm) 

Branco 0 0 0 

K 8 0 0 

U 0 20 0 

Th 0 0 40 

Tabela 1 - Concentrações para blocos de calibração de detectores aerotransportados segundo 
IAEA (1989). 

 

 

 K(%) U(ppm) Th(ppm) 

Branco 0 0 0 

K 8 0 0 

U 0 50 0 

Th 0 0 125 

Tabela 2. Concentrações para blocos de calibração de detectores portáteis segundo IAEA (1989). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1. COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS  

Para desenvolver um novo método de calibração de eficiência do detector 

para medidas em laboratório, foram necessárias amostras dopadas com urânio, 

tório e potássio. Para as dopadas com potássio, foi utilizada amostra de solo com 

aproximadamente 1 kg, seca ao ar livre, após deixar de apresentar sinais de 

umidade foi peneirada com peneira de 1 mm, separada em cinco quantidades e 

dopadas com diferentes quantidades de sulfato de potássio. A amostra dopada 

com urânio utilizou-se amostras de cinza de carvão mineral, que apresenta uma 

concentração relativamente alta de 238U e filhos da sua série. Já a amostra dopada 

com Tório utilizou-se camisinha de lampião dissolvida em solução ácida para a 

dopagem do solo.  

Para a calibração da eficiência para medidas em campo, foram coletadas 

amostras de aproximadamente 0,5 kg, em cada ponto em que foram realizadas as 

medidas de espectrometria gama em campo. Ao total foram obtidas 12 amostras.  

Todas as amostras inicialmente foram alocadas em sacos de plástico. No 

Laboratório de Síntese e Preparação de Materiais foram preparadas em um 

recipiente de acrílico com geometria específica, diâmetro de 9 cm e altura de 1 cm.  

 

5.2. MEDIDAS DE ESPECTROMETRIA GAMA 

Para as medidas utilizou-se um espectrômetro gama modelo GammaRad-5 

da Amptek Inc., com detector cintilador de NaI(Tl), com dimensões de 76 mm de 

diâmetro e de altura 152 mm, acoplado a uma fotomultiplicadora e processador de 

pulso digital (DPS – Amptek Inc.), protegidos com uma blindagem de 8 cm de 

chumbo, como mostra a figura 8. 
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Figura 8. Detector NaI(Tl) dentro da blindagem de chumbro. 

  Para realizar as medidas aguardou o tempo de 30 dias, necessário para que 

a subsérie do Ra-226 entrasse em equilíbrio. As amostras foram medidas em 

laboratório durante um intervalo de tempo de 1 dia. Já as medidas em campo foram 

realizadas com um intervalo de tempo de 10 minutos em cada ponto no campo. 

A figura 9 apresenta um espectro gama típico com as respectivas janelas de 

contagem para o 40K, 214Bi (nuclídeo da série do 238U e 208Tl (nuclídeo da série do 

232Th. 

 

Figura 9 - Espectro característico obtido pelo detector Na(Tl). 
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5.3. CALIBRAÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA MEDIDAS EM LABORATÓRIO  

A calibração do equipamento foi realizada utilizando a equação 13 

푁 = 푆퐶																																																																								(13)                                   

sendo que N é o número de contagens líquidas de detecções na energia do 

respectivo radionuclídeo por unidade de tempo por unidade de massa, S é a 

sensibilidade do equipamento e C é a concentração do elemento. 

Conhecendo-se C e medindo-se N, calcula-se o valor da sensibilidade S 

para a respectiva energia. 

 O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma calibração sem a 

dependência de amostras certificadas. Assim, a equação X foi utilizada para 

calcular a sensibilidade para a energia de 1460 keV, utilizando amostras de 

solo dopadas com sulfato de potássio. O sulfato de potássio é comumente 

encontrado em laboratórios de química, e contém uma quantidade 

conhecida de potássio, podendo ser utilizado para a calibração. Nas 

amostras confeccionadas em laboratório para a realização da calibração não 

eram conhecidas as concentrações totais de K, mas sim a quantidade de 

solo e de sulfato de potássio que foram adicionadas em cada mistura. A 

equação 14 mostra a concentração total de K na mistura de solo com sulfato 

de potássio ( CT ) em função das massas de solo ( MS ) e de sulfato de 

potássio ( MP ) e as concentrações de K em cada um deles, ( CS e CP ). 

Nesta equação somente CT e CS não são conhecidos. 
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퐶 =
퐶 푀 + 퐶 푀
푀 + 푀 																																																													(14) 

Onde: 

 CT é a concentração total de K da amostra composta (não conhecida);  

CS é a concentração de K no solo (não conhecida);  

MS é a massa de solo utilizada em cada mistura;  

CP é a concentração de K no sulfato de potássio (conhecida);  

MP é a massa do sulfato de potássio utilizada na mistura. 

 Substituindo C=N/S da equação 13, na equação 14, temos que  

S = 	 ( ) 	 																																																										(15)  

onde: 

NT é o número de contagens total da amostra dopada com sulfato de potássio; 

NS é o número de contagens apenas do solo.  

Assim, medindo-se as amostras contendo somente solo (sem sulfato de 

potássio) e as amostras com misturas conhecidas de solo e sulfato de potássio 

pode-se obter a sensibilidade S para a energia correspondente ao K, 1460 keV. 

A sensibilidade do equipamento depende da geometria (SG), da energia (SE) 

e da probabilidade de emissão da radiação gama do elemento (푃 ), segundo a 

equação 12 [7].  

푆 = 푆 푆 푃 																																																																								(16)                             
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 A dependência em energia (SE), para energias entre 200 e 3000 keV, pode 

ser modelada de acordo com a equação 14 [3]. 

푆 = 푎퐸 																																																																					(17)	 

          Como tanto na série do U-238 quanto na série do Th-232 existem nuclídeos 

que emitem raios gama em energias distintas, é possível, através da razão de 

sensibilidades de duas energias do mesmo nuclídeo, calcular o parâmetro b da 

equação 17, mesmo que as concentrações de atividade do 238U e do 232Th não 

sejam conhecidas nas amostras medidas. Esse cálculo foi realizado utilizando 

medidas de amostras de cinza de carvão mineral (com concentração de U-238 

relativamente mais alto) e solo dopado com Tório (utilizando uma camisinha de 

lampião dissolvida). Através das equações 13,16 e 17, para duas energias E1 e E2 

, emitidas por um mesmo nuclídeo, podemos obter as equações 18 e 19 . 

푆
푆 =

푁(퐸 )푃
푁(퐸 )푃 																																																																	(18)		 

correspondente a duas energias E1 e E2, emitidas por um mesmo nuclídeo. 

Substituindo na equação 17 obtemos 

푁(퐸 )푃
푁(퐸 )푃 = (	

퐸
퐸 ) 																																																											(19)		 

Conhecendo assim o valor de b, o valor de SG vezes a, das equações 16 e 

17, pode ser calculado utilizando a sensibilidade absoluta conhecida para a energia 

de 1460 keV calculada previamente. Dessa forma, teremos uma equação para a 

sensibilidade em função da energia, para a geometria específica utilizada nas 

medidas. 
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5.4. CALIBRAÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA MEDIDAS EM CAMPO 

O método utilizado para calibrar o detector para medidas de campo sem a 

utilização dos blocos de concreto sugeridos pela IAEA, foi baseado na 

comparação entre as medidas feitas no laboratório das amostras coletadas em 

campo nos mesmos pontos onde foram executadas as medidas espectrais de 

campo.  

Assim, inicialmente foram medidos os espectros em campo em diversos 

ponto sobre materiais de diferentes composições, e coletadas amostras em 

cada ponto de medida. Essas amostras foram preparadas em geometria 

idêntica às das amostras certificadas, e posteriormente medido os espectros de 

cada amostra em laboratório. 

Utilizando os dados das amostras coletadas e fazendo uma relação direta 

(equação 20), com os dados das amostras certificadas (RG-Set) onde são 

conhecidas as concentrações, foi possível determinar a concentração de cada 

elemento (K, U e Th) nas amostras coletadas. 

퐶 =
푁 퐶
푁 																																																													(20) 

Onde: 

Cc é a concentração na amostra de campo; 

Nc é o número de contagens da amostra de campo; 

CRG é a concentração da amostra certificada (RG-Set); 

NRG é o número de contagens da amostra certificada (RG-Set). 
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A partir do conhecimento de Cc, obtido nas medidas de laboratório, para as 

diferentes amostras coletadas no campo, foi construído um gráfico para cada 

nuclídeo do número de contagens N obtidas na medidas de campo no intervalo de 

energia correspondente ao nuclideo, em função da concentração do nuclideo Cc, O 

coeficiente angular desse gráfico corresponde À sensibilidade do detector para este 

nuclideo.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. AMOSTRAS  

As amostras confeccionadas com diferentes quantidades de sulfato de 

potássio (K2SO4) são mostradas na tabela 3. 

Amostra Solo (g) K2SO4(g) Total (g) 

1ª 179,83 0 179,83 

2ª 159,65 19,87 179,52 

3ª 145,44 34,35 179,79 

4ª 124,58 54,77 179,35 

5ª 109,80 68,66 178,46 

Tabela 3 - Amostras dopadas com sulfato de potássio com as respectivas proporções utilizadas nas 
misturas. 

A figura 9 mostra as amostras que foram retiradas dos pontos em que 

foram realizadas medidas em campo. São eles de acordo com as figuras 9 e 10:  

1) Areia de fundição (figura 10-c); 

2) Areia de fundição (figura 10-d);  

3) Bloco com aproximadamente 1 m³ de pavers para pavimentação;  

4) Solo dentro de fabrica de mecânica industrial (figura 10-e);  
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5) Areia industrial, morro com aproximadamente 1 m de altura;  

6) Camada de pedra brita de aproximadamente 20 cm do solo 

(Campus CEDETEG);  

7) Areia branca (figura 10-a);  

8) Conjunto com 12 sacos de Cimento com geometria de 1,25 m x 1,30 

m x 0,30 m;  

9) Pedra brita (Loja material e construção, Figura 10-c) 

10)  Solo (Campus CEDETEG);  

11)  Solo (Campus CEDETEG);  

12)  Tonel de cal com diâmetro de 1 m e altura de 0,5 m. 

 

Figura 10 - Amostras referentes às medidas em campo. 
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Figura 11 - Realização das medidas em campo em alguns pontos. 

6.2.  MÉTODO DE CALIBRAÇÃO PARA MEDIDAS EM LABORATÓRIO 

6.2.1. SENSIBILIDADE PARA A ENERGIA REFERENTE AO POTÁSSIO 

Com os dados referentes às amostras dopadas com sulfato de potássio 

(tabela 3), e através da equação 13, foi obtida a sensibilidade absoluta do 

equipamento para a energia de 1460 keV, ou seja, energia referente ao elemento 

potássio. Calculou-se um valor de sensibilidade para cada amostra preparada e o 

valor médio encontrado com o respectivo desvio padrão foi de (4 + 1) x 10-3 número 

de contagens por fótons emitidos pela amostra. 

6.2.2. SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DA ENERGIA PARA MEDIDAS EM 

LABORATÓRIO 
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As tabelas 5 e 6 mostram os nuclídeos da série do U e Th (figuras 3 e 4), 

seus valores de energia e probabilidade de emissão, utilizados na equação 16. 

Radionuclídeos Energia 
(KeV) 

Probabilidade de 
Emissão Gama (%) 

214Bi 609 47 

214Bi 1120 16 

214Bi 1760 17 

 214Pb 295 19 

214Pb 352 36 

Tabela 4- Radionuclídeos da Série do Urânio (238U) e as probabilidades de emissões 

 

Radionuclídeos Energia 
(KeV) 

Probabilidade de 
emissão Gama (%) 

208Tl 583 86 

208Tl 2615 100 

228Ac 335,3 15 

228Ac 933,5 45 

Tabela 5 - Radionuclídeos da Série do Tório (232Th ) e suas probabilidades de emissões. 

O gráfico (figura 11) representa em escala logarítmica os resultados das 

medidas segundo a equação 21. Para a construção do gráfico de × , foram 

utilizados Pgamas, contagens (N) e energias de emissão do mesmo nuclídeo para 

cada ponto. O gráfico forneceu o valor do parâmetro b (coeficiente angular) da 

equação 16, que foi de -0,64.  
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Figura  12. Resultados experimentais obtidos nas medidas das amostras de cinza de carvão 
mineral e de solo dopado com tório.                                 

ln	(
푁(퐸 )푃
푁(퐸 )푃 ) = 푏	ln	(

퐸
퐸 )																																																											(21)		 

O parâmetro a (coeficiente linear) foi obtido utilizando a equação 14, onde foi 

utilizada a sensibilidade S para a energia E de 1460 keV. O valor encontrado foi de 

128784449,4. Fazendo as correções com respeito ao Potássio, foi encontrada por 

fim a sensibilidade em função da energia, para a geometria específica utilizada nas 

medidas, dada pela equação 18.  

 

푆 = 0,4329퐸 , 푐표푛푡푎푔푒푛푠
푓ó푡표푛푠	푒푚푖푡푖푑표푠	푝푒푙푎	푎푚표푠푡푟푎 																															(22) 

6.2.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA MEDIDAS EM LABORATÓRIO 

Foi aplicado o método proposto nas amostras certificadas para comparar 

com seus dados fornecidos. Os valores obtidos estão na tabela 6. 
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Amostra Nuclídeo Energia(MeV) Valor Obtido Valor de 

Referência 

RG-K 40K 1460 43,3 + 1,4% 44,8 + 0,3% 

RG-U 214Pb  352 387,8 + 15,2ppm 392 + 2ppm 

RG-U 214Bi 609 365,1 + 24,4ppm 392 + 2ppm 

RG-U 214Bi 1760 379,3 + 3,3ppm 392 + 2ppm 

RG-Th 212Pb 239,14 790,1+ 61,7ppm 800 + 16ppm 

RG-Th 228 Ac 933,5 791,8+ 48,7ppm 800 + 16ppm 

Tabela 6 - Valores de concentração encontrados neste trabalho comparados aos valores de 

referência. 

6.3. MÉTODO DE CALIBRAÇÃO PARA MEDIDAS EM CAMPO 

As concentrações de potássio e tório presentes nas amostras coletadas de 

ponto em campo, utilizando a relação 17, estão dispostas na tabela 6. Juntamente 

com a taxa de contagem líquida da região de interesse (ROI) de cada elemento, 

dos espectros obtidos em campo. Para as amostras 6 e 8 não foi possível 

determinar a concentração do Tório porque a taxa de contagem ficou abaixo do 

limite de detecção. Também não foi possível realizar o método para a energia do 

Urânio porque em 10 dos 12 espectros obtidos as taxas de contagens ficaram 

abaixo do limite de detecção. 

 

AMOSTRA 40K (%) N 

(1460keV) 

Th (ppm) N 

(2615keV) 

1 0,5362 3666 11,9553 1710 

2 0,2622 1918 13,2718 807 

3 0,8972 1968 5,4586 493 
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4 0,2942 1357 25,4499 2176 

5 0,8169 2134 3,1395 736 

6 0,9501 2978 - 1090 

7 0,5774 587 6,3751 761 

8 0,3720 2148 - 535 

9 1,3821 3298 9,8235 290 

10 0,0602 692 25,1005 3049 

11 0,0405 240 21,6876 1822 

12 0,1301 1043 4,3647 290 

Tabela 6 - Concentrações de K e Th presentes nas amostras coletadas. 

 Utilizou-se 8 pontos apresentados na tabela 6 para construir um gráfico de  

N (número de contagens por segundo) das medidas em campo para a energia do 

potássio (1460 keV), por C (%), concentração de potássio na amostra coletada. Os 

pontos 1 e 7 foram descartados, o ponto 1 em função do baixo número de 

contagens, e o 7 devido a influência das paredes (figura 10-c) no número de 

contagens. Os demais pontos foram reservados para a validação do método. 

 

Figura 13 - Gráfico de N x C para o potássio. 

y = 2061,1x + 809,74
R² = 0,8385
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O gráfico 2 foi construído para a energia de 2615 keV, referente a energia do 

208Tl (série do tório – figura 3), de N em função da concentração de tório presente 

nas amostras, também contidos na tabela 6. Dos 10 pontos disponíveis, foram 

utilizados 7 para a construção do gráfico, onde o ponto 7 também foi descartado 

em função da influência das paredes laterais no número de contagens, e os outros 

dois foram separados para a validação do método.  

 

Figura 14 - Gráfico de N x C para o tório. 

Como N/C=S, da equação 7, portanto os gráficos 1 e 2 fornecem a 

sensibilidade S para as respectivas energias E, para medidas em campo. Do 

gráfico 1 obteve S=2061,1 para a energia de 1460 keV. E do gráfico 2 o valor 

obtido foi de S=95,332. 

6.3.1. VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA MEDIDAS EM CAMPO 

Utilizando a sensibilidade obtida para medidas em campo foi calculada a 

concentração com espectros de campo que não foram utilizados na construção dos 

gráficos 1 e 2. Os pontos utilizados foram escolhidos aleatoriamente. Em seguida 
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comparados com os valores encontrados utilizando as amostras referentes aos 

pontos de campo. Os dados estão dispostos nas tabelas 7 e 8. 

CALIBRAÇÃO EM ENERGIA 1460 keV CONCENTRAÇÃO OBTIDA EM 
LABORATÓRIO 

PONTO C (%) Amostra C(%) 

AREIA INDUSTRIAL 1,035 + 0,189 5 0,817 + 0,003 
BLOCOS DE PAVER  0,955 + 0,175 3 0,897 + 0,003 

Tabela 7 - Validação do método proposto para calibração do detector para a energia de 1460 keV 
para medidas em campo. 

 

CALIBRAÇÃO EM ENERGIA 2615 keV CONCENTRAÇÃO OBTIDA EM 
LABORATÓRIO 

PONTO C (ppm) Amostra C(ppm) 

BLOCOS DE PAVER 5,171 + 1,321 3 5,458 + 0,007 
TONEL DE CAL 3,042 + 0,832 12 4,354 + 0,007 

Tabela  8. Validação do método proposto para calibração do detector para a energia de 2615 keV 
para medidas em campo. 

 

Foi possível observar através da validação para os dois métodos, calibração 

para medidas em laboratório e campo, que os dois satisfazem o objetivo do 

trabalho. Para ambos os métodos as concentrações obtidas foram comparadas aos 

valores de referência obtidos pelos métodos tradicionais e para todas as amostras 

comparadas o valor encontrado ficou próximo ao de referência.  

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

7. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver técnicas e calibração do detector 

NaI(Tl) tanto para medidas de campo, quanto para medidas em laboratório que 

não faça o uso de materiais certificados, devido a dificuldade de acesso desses 

materiais. Para a calibração de medidas em laboratório obteve-se uma equação 

para a sensibilidade em função da energia, possibilitando então realizar a 

calibração conhecendo apenas a energia do radionuclídeo. Este novo método 

se utiliza de duas amostras dopadas com qualquer quantidade desconhecida de 

alguns nuclídeos das séries do Tório e do Urânio, e amostras de solo dopadas 

com concentrações conhecidas de 50 sulfato de potássio. O método foi validado 

com amostras certificadas Comparando os resultados obtidos com os dados do 

papel de referência das amostras, pode-se concluir que o mesmo é satisfatório. 

Para a calibração de medidas feitas em campo foram realizadas medidas em 

diversas circunstâncias em campo, de diversos materiais. Em cada ponto foram 

coletadas amostras que foram medidas também no laboratório em equipamento 

calibrado. Então foram construídos dois gráficos das taxas de contagens, 

medidas no campo, em função da concentração de atividade, obtidas no 

laboratório, para as energias do potássio e do tório. Os coeficientes angulares 

das regressões lineares destes gráficos são as sensibilidades do equipamento 

para cada energia, 1460 keV e 2615 keV respectivamente. Para a validação 

destes valores de sensibilidade 2 amostras não utilizadas na calibração tiveram 

suas concentrações obtidas com a sensibilidade calculadas. Os resultados 

obtidos foram comparados aos encontrados em medidas de laboratório com 
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equipamento calibrado. O método se mostrou satisfatório para todos os pontos 

avaliados. 
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