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RESUMO

Bxistea no pais v4rios tipos de detectores de
contaminação de superfície utilizados es instalações
onde ocorre risco de contaainaçâo, principalaente ea
laboratórios e hospitais que aanipulaa fontes nSo
saladas. Após o acidente de Goiânia foi evidenciada
a necessidade de se realizar a calibraçâo de tais
•onitores. Visendc suprir a rleannda existente no
país, foi desenvolvido no Laboratório Nacional de
Metrologia das Radiações lonizantes ( U H U ) ua
sisteaa para calibraçâo desses instruaentos. Neste
trabalho é feita uaa descrição do arranjo
experisentai e da aetodologia adotada por este
laboratório, t feita taabéa usa discussão sobre as
vantagens da utilização de tal sisteaa para
otiaizaçâo da rotina de calibraçâo.

HflRODOÇA)

Contaainaçâo de superfície coa substâncias
radioativas envolvendo partículas alfa e beta
ocorres na indústria, aedicina nuclear e
laboratórios de pesquisa.

Detectores tipo Geiger-MUller, proporcional e de
cintilaçâo têa sido utilizados para aedidas de
contaainaçâo de superfícies. A calibraçâo desses
detectores é realizada utilizando-se fontes de
referência de «rande área. Isto é essencial para
corrigir principals»',te a eficiência de contagea de
tais detectores que variaa ea aédia entre SX e 45%.

0 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
lonizantes do Instituto de Radioproteçâo e
Dosiaetria tea :oao objetivo principal a calibraçâo
de dosiaetros clínicos, aonitores de radiação e
preparação de fontes radioativas de referência.
Contudo, esse laboratório ainda nâo dispunha de ua
sisteaa padrão de referência para calibraçâo de
detectores d* contaainaçâo. A necessidade de
aquisição de fontes de referência e da aontagea de
ua sisteaa de calibraçâo de aonitores de superfície
foi forteaen:e deaonstrada durante o acidente de
Goiânia, onde arranjos experiaentais foraa
iaprovisados para calibraçâo de tais aonitores [1].

Este trabalho tea coso objetivo apresentar o projeto

e desenvolver ua sisteaa para calibraçâo de
aonitores de contaainaçâo de superfície para
radiação do tipo alfa e beta. Uaa descrição do
aétodo de calibraçâo e do arranjo experiaental, é
apresentada.

HA1HUAJS B M0COO6

0 aétodo descrito nesse trabalho consiste ea
deterainar a eficiência de detecção de ua detector
de contaainaçâo de superfície, usando o fluxo de
eaissâo de uaa fonte radioativa de referência de
aodo tal que o resultado seja independente do fluxo
de eaissâo da fonte [6].

Devido â grande variedade de tipos de detectores coa
diferentes taaanhos de janela, foi necessário
desenvolver ua arranjo experiaental que garantisse
a reprodutibilidade na geoaetria de calibraçâo para
todos eles. Aléa disso, existe a lisitaçâo da área
das fontes de referência que possuea 9,0 ca de
diâaetro , o que iaplica que nea seapre é possível
conseguir a coadiçâo ideal para a deterainaçâo da
eficiência, isto é, fonte aaior que a janela do
detector [2]. No caso da fonte aenor que a janela do
detector é feita uaa varredura ea toda a superfície
da janela.
Coa o sisteaa de calibraçâo desenvolvido é possível
varrer toda a area sensível de detecção, o que
peraite a calibraçâo da aaior parte de detectores
usualaente encontrados no aercado.

0 arranjo experiaental é aostrado na figura 1.

Este sisteaa é constituído de ua posicionador no
qual sâo acopladas diferentes tipos de garras para
fixação das sondas detectoras. A esta parte do
sisteaa esta taabéa acoplado ua indicador de posição
ligado a ua coaiputador, que possibilita variações da
distância fonte*sonda coaj uaa precisão de 0,1aa.

Para posicionaaento da fonte foi construído ua
sisteaa onde a aesaa é fixada a ua suporte que
peraite deslocaaentos nos eixos X e Y. As fontes de
referência sâo eaissores alfa e beta coa uaa
superfície ativa de 63,0 ca2, caracterizadas pelo
seu fluxo de eaissâo dentro de ua ângulo sólido de
2n esteradiano e por sua atividade ea Becquerel [5].
Devido a probleaas de auto-absorçâo, a eficiência é
deterninada coa o fluxo de eaissâo da fonte de
referência e nâo coa sua atividade noeínal devido â
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ARRANJO EXPERIMENTAL (FIGURA.1)

1 - POSICIONADOR DA FONTE

2 - POSICIONADOR DA SONDA

3 - CONEXÃO DA INTERFACE

4 - RECIPIENTE PARA FONTE

5 - SONDA TIPO PANCAKE

6 - INDICADOR DE POSIÇÃO

7 - BALANÇO
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auto-absorçâo causada pela película protetora que
recobre a sua superfície [4].

Para detectores sensíveis a partículas alfa, a fonte
é posicionada a 0,30 ca da janela do
detector e no caso de detectores sensíveis a
partículas beta a distância é de 0,50 ca.

Para situações ea que a janela do detector é aaior
que a fonte o núaero de pontos de «edição deve ser
igual à razão entre a área da janela do detector e
a área da superfície ativa da fonte, o que garante
a varredura total da aesaa.

A eficiência dp detecção é definida por [3]:

qim.t.v

onde: 8 = média das leituras de contage» do detector
N( = aédia das leituras de contagea de fundo
q2l = fluxo de eaissâo da fonte de referência
S = área da superfície da fonte
w = área da superfície da janela do detector
t = tempo de contagea

Quando a área da janela do detector é aaior que a
fonte de referência deteraina-se uaa eficiência
nédia obtida das contagens de todos os deslocaaentos
realizados para se varrer toda a janela do detector.

CONCLUSÃO

0 sistema apresentado possibilitará precisão de
déciaos de milíaetros r.a varredura tanto da janela
da sonda detect ora quanto da fonte de referência o
que garantirá a reprodutibilidade da geoaetria de
cal i br ação para a naioría dos detectores encontrados
usualmente no mercado. Coa o sisteaa de ajuste de
distância fonte-sonda autoaatizado será possível a
implantação da rotina de calibraçâo, otiaizando
consideravelmente o núaero de calibrações a serea
realizadas.

Faz parte do procediaento de calibraçâo a eaissão de
ua certificado onde constaa a eficiência de detecção
do monitor e as incertezas associadas à sua
calibraçâo, o qu-> referência o mesao ao sisteaa
metrológico intprnacional.
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