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PROJETO DE UM LABORATORIO INTEGRADO 
DE CALIBRAQÁO DE INSTRUMENTOS NO IPEN 

Gustavo Adolfo San José Barros 

RESUMO 

O Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares oferece servigos de calibragáo de detectores de 

radiagáo utilizados em radioprotegáo, radiodiagnóstico e radioterapia, para o 

IPEN e também para instalagóes externas, públicas e particulares. Urna parte 

de suas instalagóes estáo localizadas no predio principal, junto com outros 

laboratorios e salas de estudo, e urna outra parte num predio ¡solado, semi-

enterrado (Bunker). Para a otimizagáo, a modernizagáo e principalmente a 

seguranga, os laboratorios situados no predio principal precisam ser 

transferidos para um local ¡solado. Neste trabalho foi desenvolvido um projeto 

de um laboratorio integrado, que será urna expansáo do atual Laboratorio de 

Calibragáo de Instrumentos do IPEN. Para isto, foram feitos levantamentos 

radiométricos no local escolhido e levantadas todas as necesidades da equipe 

quanto a espago e disposigáo das salas. No projeto, os laboratorios com 

equipamentos de radiagáo X, e fontes radioativas alfa e beta ficaram ¡solados 

numa parte do predio, e as blindagens das paredes foram determinadas, 

dependendo do uso de cada laboratorio. 
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PROJECT OF AN INTEGRATED CALIBRATION 
LABORATORY OF INSTRUMENTS AT IPEN 

Gustavo Adolfo San José Barros 

ABSTRACT 

The Calibration Laboratory of Instruments of Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares offers calibration services of radiation 

detectors used in radioprotection, diagnostic radiology and 

radiotherapy, for IPEN and for external facilit ies (public and 

prívate). One part of its facilities is located in the main building, 

along with other laboratories and study rooms, and another part in 

an isolated building called Bunker. For the optimization, 

modernization and specially the safety, the laboratories in the main 

building shall be transferred to an isolated place. In this work, a 

project of an integrated laboratory for calibration of instruments 

was developed, and it will be an expansión of the current 

Calibration Laboratory of Instruments of IPEN. Therefore, a series 

of radiometric monitorings of the chosen local izaron of the future 

laboratory was realized, and all staff needs (dimensions and 

disposition of the study rooms and laboratories) were defined. In 

this project, the laboratories with X ray equipment, alpha and beta 

radiation sources were located at an isolated part of the building, 

and the wall shielding was determined, depending on the use of 

each laboratory. 
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1.INTR0DUQÁ0 

A aplicagáo das radiagóes ionizantes está difundida nos mais diversos setores 

da atividade humana, como saúde, industria, agricultura, pesquisa e outras. 

Todas as atividades que envolvam o uso das radiagóes devem ser 

monitoradas. Os equipamentos utilizados para a realizagáo destes controles 

precisam estar devidamente calibrados e rastreados, sendo urna exigencia da 

Comissáo Nacional de Energía Nuclear-CNEN (CNEN, 1988). 

Da Gerencia de Metrología das Radiagóes (GMR) da Diretoria de Seguranga 

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), da Comissáo Nacional de 

Energía Nuclear, faz parte o Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos (LCI), que 

oferece servigos de calibragáo de detectores de radiagáo utilizados em 

radioprotegáo, radiodiagnóstico e radioterapia, para o IPEN e também para 

instalagóes externas, públicas e particulares. 

Os "monitores de radiagáo" utilizados em radioprotegáo devem fornecer 

respostas dentro de limites aceitáveis de exatidáo e precisáo. Esta confiabilidade 

pode ser assegurada por meio da suas calibragóes em campos padronizados de 

radiagóes. A previsáo para 2009 é que em torno de 1.800 equipamentos sejam 

calibrados neste laboratorio. 

O LCI possui sistemas padróes secundarios com rastreabilidade ao 

Laboratorio Nacional de Metrología das Radiagóes Ionizantes (LNMRI) do Instituto 

de Radioprotegáo e Dosimetría, IRD/CNEN, Rio de Janeiro, e aos laboratorios 

primarios: PTB- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Alemanha), NIST- National 

Institute of Standards and Technology (EUA) e NPL- National Physical Laboratory 

(Inglaterra). 

A intercomparagáo constituí um dos melhores procedimentos para o programa 

de garantía da qualidade em determinada área de atuagáo, principalmente em 
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laboratorios de calibragáo, pois, além da calibragáo dos instrumentos, sao 

verificados também todos os procedimentos de medigáo, incluindo-se o desempenho 

do pessoal que opera os instrumentos. Desde 1980, este Laboratorio vem 

participando das intercomparagóes anuais promovidas pelo LNMRI. Todos os 

procedimentos e criterios para a calibragáo dos instrumentos no LCI seguem as 

recomendagóes internacionais (ANSÍ,1977; ABNT, 1987; ANSÍ 1997; NPL, 1999; 

IAEA, 2000). 

O Centro de Metrología das Radiagóes (CMR) do IPEN foi constituido em 

dezembro de 2002, com o objetivo de agregar as atividades de calibragáo e 

dosimetría e também radiometría ambiental. Oriundo do Servigo de Protegáo 

Radiológica do antigo Instituto de Energía Atómica (IEA) que, em 1979, passou a se 

chamar Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), quando foi elaborado 

o primeiro Plano de Emergencia Radiológica e em seguida criado um grupo para 

atendimento de emergencias radiológicas no Estado de Sao Paulo. Atualmente o 

CMR chama-se Gerencia de Metrología das Radiagóes (GMR). 

A atividade de calibragáo de instrumentos detectores de radiagáo do IPEN 

iniciou-se no final da década de 70 e foi adaptando-se segundo as suas 

necessidades e atualmente apresenta a seguinte disposigáo das suas instalagóes: 

no predio principal, junto com os outros laboratorios do GMR e salas de estudo, 

existem varios laboratorios de calibragáo com raios X e radiagáo alfa e beta; e na 

instalagáo Bunker, em construgáo ¡solada e semi-enterrada, localizam-se mais 

quatro laboratorios de calibragáo com radiagáo X e gama, com fontes de diversas 

atividades, dependendo da aplicagáo. 

Os procedimentos de calibragáo e os testes de desempenho periódicos 

devem ser realizados anualmente (ANSÍ, 1997; CNEN, 1988)), ou ao menos a cada 

14 meses (IEC, 1972; HSE,1990), ou após o equipamento ter recebido manutengáo 

corretiva, segundo recomendagóes internacionais (IEC, 1972; HSE, 1990). Desse 

modo, o estabelecimento de urna rotina de testes de desempenho dos instrumentos 

que sofreram manutengáo corretiva ao longo do tempo (cerca de 20% dos 

equipamentos calibrados no LCI) permitirá o levantamento das alteragóes ñas 
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características elétricas, ambientáis e construtivas, e as especificagóes técnicas 

expressas nos manuais de operagáo (VIVÓLO, 2000). 

Para se obter urna protegáo adequada contra os efeitos nocivos das 

radiagóes ionizantes é necessário que as regulamentagóes sejam obedecidas 

rigorosamente. No caso da protegáo de ambientes onde existem equipamentos de 

raios X, devem ser seguidas as recomendagóes internacionais, como por exemplo 

os procedimentos publicados pelos órgáos internacionais para cálculos de 

blindagem contra radiagóes (NCRP, 1976; NCRP, 2004; IAEA, 2006), além das 

determinagóes nacionais impostas pela CNEN (2005). 

Para o dimensionamento das barreiras de protegáo devem ser observados os 

dados técnicos e operacionais das instalagóes radiológicas, estudados por SIMPKIN 

(1996) e COSTA (1999b), que podem ser representados principalmente pela tensáo 

de operagáo e pela grandeza carga de trabalho. Esta última grandeza fornece a 

extensáo do uso da instalagáo radiológica (em unidades de mA.minuto/semana). 

Devem também ser considerados o fator de uso, que representa a diregáo do feixe 

de radiagáo sobre a carnada de protegáo a ser calculada, e o fator de ocupagáo, 

relacionado com o tempo de permanencia de pessoas ñas diferentes áreas a serem 

protegidas (SIMPKIN and DIXON,1998; DIXON et al, 2005). A protegáo dos 

trabalhadores e do público em geral constituí o principal propósito da utilizagáo das 

barreiras protetoras. 

Ñas salas do predio principal da GMR, a blindagem utilizada é constituida 

pela própria alvenaria e pelas estruturas de concreto; apenas no Laboratorio de raios 

X foram utilizadas mantas de chumbo com espessura de 1,5 mm, ñas paredes, 

segundo as normas do NCRP ( 1976; 2004). 

Na historia da protegáo contra as radiagóes, a utilizagáo e o cálculo da 

espessura das blindagens tiveram urna grande evolugáo descrita por ARCHER 

(1995), apresentando períodos e fatos fundamentáis até ás metodologías de cálculo 

de barreiras de protegáo da publicagáo NCRP 49 (1976). Posteriormente, formou-se 

um Grupo de Trabalho nos EUA, que foi denominado de Comité Científico 9 (SC9), 

para urna análise mais realista dos parámetros utilizados nos cálculos de blindagem 
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das salas radiológicas, que culminaram na publicagáo NCRP 147(2004); (ARCHER, 

2005a, 2005b). 

A concepgáo estrutural da blindagem de urna unidade radiológica requer o 

conhecimento dos parámetros específicos para um determinado sistema de imagem 

de raios X (COSTA et al, 2007). 

Para a otimizagáo, a modernizagáo e principalmente a seguranga, e por 

recomendagáo da equipe de Radioprotegáo do IPEN, os laboratorios situados no 

predio principal deveráo ser transferidos para um local ¡solado em cima do Bunker. 
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2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto de um laboratorio 

integrado de calibragáo de instrumentos que será urna expansáo do atual 

Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos da Gerencia de Metrología das 

Radiagóes. 

Esta nova construgáo deverá seguir os padróes de seguranga (MSSVS, 

2002), modernidade e praticidade, observando-se: localizagáo, layout, circulagáo, 

blindagens (NCRP, 1976; NCRP, 2004) e barreiras físicas, ventilagáo, iluminagáo, 

conforto térmico-acústico e materiais de construgáo (ABNT, 1992; MTE, 1990). 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Principios gerais de radioprotegáo 

A base para as normas brasileiras de protegáo radiológica, atualmente 

utilizadas está fundamentada ñas recomendagóes da Comissáo Internacional de 

Protegáo Radiológica, publicagóes nQ 26 e 60 (ICRP, 1977; 1990) e na publicagáo 

CNEN (2005). A radioprotegáo está fundamentada em tres principios básicos: 

Justificagáo: "Nenhuma prática que envolva exposigáo á radiagáo deve ser 

adotada a menos que produza um beneficio líquido positivo ao individuo exposto ou 

á sociedade." 

Otimizagáo: "Todas as exposigóes ás radiagóes devem ser táo baixas quanto 

razoavelmente exeqüíveis, levando-se em conta fatores sociais e económicos". A 

aplicagáo desse principio requer a otimizagáo da protegáo radiológica em todas as 

situagóes onde os procedimentos possam ser controlados por medidas de protegáo, 

particularmente na selegáo, planejamento de equipamentos, operagóes e sistemas 

de protegáo. Os esforgos envolvidos na protegáo e no detrimento da radiagáo 

podem ser considerados em termos de custos; desta forma, urna otimizagáo em 

termos quantitativos pode ser realizada com base numa análise custo-benefício. 

Limitagáo da dose individual: "As doses individuáis de trabalhadores e de 

individuos do público nao devem exceder os limites anuais de dose equivalente 

efetiva estabelecidos na Norma NN 3.01 - Diretrizes Básicas de Radioprotegáo", da 

Comissáo Nacional de Energía Nuclear (CNEN, 2005), que estabelece: 

• Trabalhadores: 20 mSv/ano; 

• Individuos do público: 1 mSv/ano. 
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3.2 Principáis grandezas e unidades de radioprotegáo 

Na utilizagáo das radiagóes ionizantes, urna das questóes iniciáis é como se 

realizar urna medigáo de grandezas utilizando a própria radiagáo ou os efeitos e os 

subprodutos de sua interagáo com a materia. 

3.2.1 Atividade (A) 

Segundo CEMBER (1996), a atividade, A, de um material radioativo é definida 

como sendo o número de transformagóes nucleares que ocorrem em urna dada 

amostra, por unidade de tempo 

A = kN, 

onde: 

N: número de átomos radioativos, contidos na amostra ou no material. 

k: constante de desintegragáo; k = In 2 /TV2 

Ti /2: meia-vida do radioisótopo em questáo; intervalo de tempo necessário para que 

a atividade inicial de um radioisótopo decresga á metade. 

A unidade adotada pelo Sistema Internacional (SI) para a atividade é o 

becquerel (Bq), que corresponde a urna desintegragáo radioativa por segundo. 

Em relagáo ás unidades antigás, tem-se a relagáo : 1 Ci = 37 G Bq. 

3.2.2 Exposigáo 

A exposigáo, X, é a grandeza física definida como sendo a quantidade total de 

cargas elétricas (dQ) por unidade de massa (dmj, de todos os íons de um mesmo 

sinal produzidos no ar, quando todos os elétrons liberados pelos fótons no elemento 

de volume de ar sao completamente freados no ar, isto é: 
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dQ 
X= 

dm 

A unidade de exposigáo no SI é C/kg. A unidade antiga de exposigáo tem 

como símbolo"R" (roentgen), sendo: 1R = 2,58 10"4 C/kg. 

3.2.3 Dose absorvida 

A dose absorvida, D, é a quantidade de energía depositada (dE) pela radiagáo 

ionizante em qualquer meio, por unidade de massa (dm) do material absorvedor. É 

expressa por: 

dE 
D = 

dm 

No SI, a unidade de dose absorvida é o gray (1Gy = U/kg). Ñas unidades 

antigás era o rad, e a relagáo entre estas unidades é: 1 Gy = 100 rad. 

3.2.4 Kerma 

Kerma (kinetic energy released in matter) é definido como sendo a soma das 

energías cinéticas iniciáis {dE) de todas as partículas carregadas liberadas por 

partículas neutras ou fótons, incidentes em um material de massa {dm). 

dE 
K= 

dm 

O kerma tem dimensóes de energía por unidade de massa e se exprime por 

gray (Gy), sendo: 1 Gy = 1 J/kg. 
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3.2.5 Dose equivalente 

A dose equivalente, H, é a medida da equivalencia da energía absorvida pelo 

tecido biológico, considerando a eficacia biológica relativa (RBE), isto é, atribui-se á 

dose absorvida um peso característico da radiagáo absorvida (WR). 

A necessidade desta grandeza decorre do fato de que doses iguais de 
radiagóes podem produzir danos biológicos de diferentes intensidades. Para fins de 
protegáo radiológica, considera-se o limite superior do fator RBE para cada tipo de 
radiagáo e o seu efeito. 

HT-D.WR 

A unidade especial da dose equivalente é o sievert, cujo símbolo é Sv . No SI, 

a unidade é J/kg, sendo: 1Sv = 1 J/kg. 

3.3 Radioprotegáo 

A aplicagáo dos regulamentos, dentro da radioprotegáo, constituí um pré-

requisito para o uso de fontes de radiagáo. As autoridades competentes de cada 

país devem estabelecer as regras necessárias aplicáveis para as práticas, 

instalagóes, fontes e equipamentos de radiagáo, como também para profissionais, 

individuos do público e meio ambiente em fungáo do grau de risco associado. 

(COSTA, 1999) 

No Brasil, as atividades de controle regulatório no uso e ñas aplicagóes de 

fontes radioativas estáo a cargo da Comissáo Nacional de Energía Nuclear - CNEN. 

Segundo Costa, 1999, compete á CNEN as atividades regulatórias das instalagóes 

nucleares, emitir regulamentos técnicos relativos á protegáo radiológica e seguranga 

nuclear, fiscalizar e autorizar o funcionamento de instalagóes que utilizam produtos 

radioativos, controlar o comercio desses produtos, armazenar rejeitos radioativos. 

A Norma CNEN-NN-3.01 (CNEN, 2005) estabelece as diretrizes básicas 

gerais de protegáo radiológica no Brasil a partir do sistema de limitagáo de doses 
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para exposigóes ocupacionais e do público. Também estabelece requisitos para 

controles básicos, responsabilidades e atribuigóes da diregáo e da supervisáo de 

protegáo radiológica em instalagóes nucleares e radiológicas. O sistema de limitagáo 

de dose adotado integra a justificagáo da prática, a otimizagáo da protegáo 

radiológica e a limitagáo das doses individuáis para trabalhadores e individuos do 

público. 

Em conformidade com a legislagáo nuclear, a CNEN nao executa atividades 

regulatórias ñas instalagóes de radiodiagnóstico. Entretanto, cíente da vasta 

utilizagáo dos raios-X na área de radiología, responsável por mais de 90% das 

exposigóes da populagáo ás fontes de radiagáo ionizante produzidas pelo homem, a 

CNEN tem desenvolvido competencia técnico-científica e promove desde 1974 

varias agóes de protegáo radiológica nessa área. 

A Resolugáo nQ 6, de 1988, do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1988), 

regulamenta para as autoridades sanitarias os processos de licenciamento e 

fiscalizagáo dos estabelecimentos de saúde públicos e privados de medicina 

nuclear, radioterapia e radiodiagnóstico, estabelecendo formalmente urna 

complementaridade ñas agóes regulatórias desenvolvidas pela CNEN. 

O Ministerio da Saúde e o Ministerio do Trabalho e Emprego, no ámbito da 

saúde do trabalhador, exercem atividades regulatórias específicas e consideram, 

como guia, a norma CNEN NN- 3.01 de protegáo radiológica (CNEN, 2005). As 

responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) relativas á saúde do 

trabalhador incluem as agóes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiológica, promogáo e 

protegáo da saúde, recuperagáo e reabilitagáo dos trabalhadores submetidos a 

riscos e agravos das condigóes de trabalho. 

As Diretrizes de Protegáo Radiológica para Radiodiagnóstico Médico e 

Odontológico foram estabelecidas, em 1998, por meio da Portaría nQ 453, do 

Ministerio da Saúde (MSSVS, 1998). O escopo e os requisitos estabelecidos nesse 

regulamento estáo baseados ñas recomendagóes da ICRP (ICRP, 1977; 1990). 

(CNEN, 1988). O escopo e os requisitos estabelecidos nesse regulamento estáo 
10 



baseados ñas recomendagóes da ICRP (ICRP, 1977; 1990). 

As atividades laboráis com radiagóes ionizantes, foram enquadradas como 

perigosas pelo Ministerio do Trabalho e Emprego em sua Lei nQ 6.514, de 

22.12.1977 (MTE, 1977), as Normas Regulamentadoras NR, aprovadas pela portaría 

3.214, de 08.06.1978, em sua Norma Regulamentadora 16, sobre periculosidade 

(MTE, 1978) e estabeleceu a obrigatoriedade da elaboragáo e da implementagáo, 

por parte de todos os empregadores e instituigóes que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO -

(MTE, 1978), com o objetivo de promogáo e preservagáo da saúde dos 

trabalhadores. 

No ámbito das normas nao compulsorias, deve-se destacar o sistema 

desenvolvido pela Associagáo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que, por meio 

de seus comités específicos formados por representantes das empresas associadas, 

elabora normas técnicas brasileiras de caráter voluntario, aplicáveis aos varios 

segmentos da industria. Essas normas seguem os regulamentos e as determinagóes 

legáis do governo e consideram os padróes internacionais. 

Na área nuclear, o Comité Brasileiro de Energía Nuclear da ABNT tem um 

papel importante na padronizagáo das especificagoes da fabricagáo e dos ensaios 

de equipamentos e fontes de radiagáo ionizante. No ámbito de protocolos de guias 

de prática, pode-se destacar a atuagáo do Colegio Brasileiro de Radiología e da 

Associagáo Brasileira de Física Médica. 

3.4 Interagáo da radiagáo X e gama com a materia 

A radiagáo X ou gama, segundo CEMBER (1996), pode ter a sua intensidade 

significativamente reduzida quando é utilizado no seu feixe um absorvedor de alta 

densidade. As medidas de atenuagáo dos raios-X ou gama devem ser realizadas 

sob condigóes de boa geometría, ou seja, com um feixe de radiagáo bem colimado e 

estreito. A relagáo entre a intensidade inicial (l0) e a intensidade final (I) é dada pela 

relagáo: 
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l=loeux 

sendo: 

l0: intensidade da radiagáo X ou gama sem o absorvedor 

x: espessura do absorvedor 

/: intensidade da radiagáo X ou gama transmitida através de um absorvedor com 

espessura x 

y. coeficiente de atenuagáo linear (cm1) 

Porém, quando nao se tem urna condigáo de boa geometría e o feixe de 

radiagáo é polienergético, a equagáo anterior nao é aplicável, urna vez que ela nao 

considera os fótons que sao espalhados e atingem o detector como radiagáo 

secundaria. Em geral, urna fragáo dos fótons espalhados reincide também na 

diregáo do detector, contribuindo para o feixe transmitido e alterando o 

comportamento exponencial da atenuagáo do feixe. 

Essa contribuigáo aditiva representa efetivamente um crescimento da 

intensidade do feixe em relagáo ao valor esperado. A diferenga pode ser corrigida 

por um fator, denominado de fator de equilibrio eletrónico (fator de build-up), que 

depende da energía da radiagáo, do material de blindagem e da sua espessura. 

Dessa forma, a lei de atenuagáo pode ser escrita como: 

l=BI0eux 

em que B é o fator de build-up, definido como a razáo entre a intensidade da 

radiagáo, incluindo tanto a primaria quanto a espalhada, em qualquer ponto de um 

feixe, e a intensidade primaria que seria medida naquele ponto. 
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3.5 Protegáo contra radiagoes ionizantes 

A prática da protegáo radiológica é um aspecto especial do controle dos riscos 

para a saúde do homem e do seu ambiente contra possíveis efeitos indevidos 

causados pela radiagáo ionizante. No ambiente industrial, o primeiro procedimento 

habitual a se implementar é a eliminagáo do risco. Se nao é possível eliminá-lo, 

deve-se tentar isolá-lo. Se ambas as técnicas falharem, entáo é necessário proteger 

o trabalhador. A maneira exata de como se aplicam esses principios gerais depende 

de cada situagáo em particular (SCAFF, 1979). 

A radiagáo externa origina-se de máquinas de raios-X e de outras fontes 

especialmente designadas para produgáo de radiagáo, e a exposigáo de pessoas a 

essas fontes de radiagáo ionizante deve ser submetida á aplicagáo de urna ou mais 

das seguintes técnicas (CEMBER ,1996): 

• Limitagáo do tempo de exposigáo; 

• Maximizagáo da distancia da fonte de radiagáo; 

• Blindagem da fonte de radiagáo. 

3.5.1 Limitagáo do tempo de exposigáo 

No ambiente de trabalho, onde existe urna fonte de radiagáo ionizante, com 

urna determinada taxa de dose, verifica-se que a dose acumulada por urna pessoa 

exposta a essa radiagáo, nesse ambiente, é diretamente proporcional ao tempo que 

ela permanece na área e pode ser controlada pela limitagáo desse tempo. A 

restrigáo do tempo de exposigáo é necessária para que o individuo exposto á 

radiagáo ionizante nao exceda o valor máximo de dose admitido fazendo com que o 

trabalho seja realizado de acordó com os criterios de seguranga do ponto de vista da 

radioprotegáo (CEMBER, 1996). 
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3.5.2 Distancia da fonte de radiagáo 

A exposigáo á radiagáo gama decresce com o inverso do quadrado da 

distancia entre a fonte e o alvo. Assim, a maximizagáo da distancia da fonte de 

radiagáo é urna providencia que visa proteger o homem, reduzindo o nivel de 

radiagáo ao qual estaría sujeito (CEMBER, 1996). 

3.5.3 Blindagem da fonte de radiagáo 

A redugáo do nivel de radiagáo ionizante, em um ambiente onde existe urna 

fonte de radiagáo, segundo CEMBER (1996), é alcangada por meio da blindagem 

dessa fonte. 

Entretanto, a eficiencia da blindagem da instalagáo depende, entre outros 

fatores, do material a ser utilizado e do tipo de radiagáo emitida pela fonte. 

3.5.4 Carnada semi-redutora 

O coeficiente de atenuagáo total (//) depende do material atenuador e da 

energía do feixe incidente. No caso de urna fonte que emite fótons de varias 

energías, deve-se utilizar diferentes valores de (/y), correspondentes as diversas 

energías do feixe e as diversas taxas de emissáo de cada fonte de radiagáo. Na 

determinagáo da espessura de um material absorvedor para ser utilizado na 

blindagem ou para a atenuagáo da radiagáo, para feixe monoenergético e de boa 

geometría, pode-se utilizar o método da carnada semi-redutora (CSR), definida como 

sendo a espessura de material que reduz á metade a intensidade do feixe de fótons 

de raios-X ou gama (SCAFF, 1979). 

Da mesma forma que a CSR, outro parámetro muito utilizado no cálculo de 

espessuras de blindagem é a carnada deci-redutora (CDR), definida como sendo a 

espessura de material que atenúa por um fator de 10 a intensidade do feixe de 

fótons de radiagáo X ou gama. 
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3.6. Metrología das radiagóes 

Com a finalidade de efetuar as medidas de campos de radiagáo para fins de 

pesquisa, controle do material radioativo no meio ambiente em processos industriáis 

e também na protegáo radiológica, os detectores de radiagáo devem estar 

devidamente calibrados dentro de limites aceitáveis de exatidáo, segundo 

recomendagóes internacionais específicas (VIVÓLO, 2000). 

3.6.1 Detectores de radiagáo 

Um detector de radiagáo é um instrumento utilizado para detectar radiagóes, 

que funciona a partir de um material ou dispositivo sensível as radiagóes, capaz de 

produzir um sinal resposta, possível de ser medido ou analisado. A interagáo do 

meio detector com a radiagáo pode ocorrer por diversos processos pelos quais as 

radiagóes diferentes podem interagir com o material utilizado para se medir ou se 

indicar as características dessas radiagóes. Pode-se destacar os detectores mais 

utilizados em radioprotegáo: 

• Detectores Geiger-Müller - Sao denominados detectores a gas, pois sao 

preenchidos com gas (com características conhecidas e adequadas á finalidade de 

medir campos de radiagáo) em seu interior, que tem como fungáo ser o elemento 

detector da radiagáo. 

• Detectores por cintilagáo - Sao desenvolvidos com base ñas 

propriedades que algumas substancias possuem de absorver a energía cedida pelas 

radiagóes ionizantes e converté-las em luz. Por esse principio tais materiais sao 

denominados cintiladores. 

• Cámaras de ionizagáo - Utilizando o ar como elemento detector gasoso, 

as cámaras de ionizagáo sao capazes de medir diretamente a grandeza exposigáo. 

Para cada par de ion gerado pela partícula incidente no interior do volume sensível 

do detector gasoso, um sinal elétrico é coletado. 
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Neste trabalho foram utilizados detectores Geiger-Müller e por isso a énfase 
será dada a este tipo de detector de radiagáo. 

Os detectores Geiger-Müller constituem-se nos detectores mais utilizados e 
também o seu principio de funcionamento é muito conhecido desde as primeiras 
experiencias com feixes de radiagáo. Estes detectores foram introduzidos em 1928 e 
tém como principáis características a simplicidade de construgáo, boa sensibilidade, 
custo baixo e facilidade de manutengáo, sendo empregados largamente ñas 
monitoragóes de área.Basicamente, um detector a gas é constituido de um cilindro 
condutor revestido de material condutor, que funciona como cátodo, e um filamento 
central denominado ánodo. O volume do detector (cilindro) é preenchido por gas ou 
por urna mistura de gases, a urna pressáo relativamente baixa (menor que a pressáo 
atmosférica). 

Entre o cátodo e o ánodo é aplicada urna diferenga de potencial, geralmente 
da ordem de centenas de Volts. O processo de detecgáo da radiagáo tem inicio 
quando urna partícula, carregada ou nao, atravessa o gas no interior do cilindro, 
ocorrendo urna ionizagáo. Os pares de íons formados sao coletados pelos eletrodos 
(ánodo e cátodo), produzindo a corrente de ionizagáo. 

O intervalo de tensáo aplicado leva á ocorréncia de um campo elétrico entre 
os eletrodos (ánodo e cátodo) do elemento detector, capaz de fornecer energía 
suficiente para os pares de íons produzidos; ao se deslocarem para os respectivos 
eletrodos, esses pares de íons produzem mais ionizagóes. Este processo é 
conhecido como "multiplicagáo de cargas", que é um fenómeno que independe do 
tipo de partícula e da sua energía. 

Existem detectores Geiger-Müller de varias formas e diversos tamanhos, 
elaborados com diferentes materiais (tanto a janela do tubo como o seu corpo). Sao 
muito utilizados em monitoragáo de área, devido a sua alta eficiencia na detecgáo de 
partículas. 
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Estes monitores portáteis sao encontrados comercialmente em diferentes 
configuragóes; dentre elas pode-se citar: monitores com sonda detectora externa, 
monitores com tubo interno, etc. As sondas externas podem ainda conter tampas 
removíveis ou capas deslizantes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Principáis equipamentos a serem transferidos para o predio a ser ampliado: 

Os seguintes equipamentos deveráo ser transferidos para as instalagóes de 

ampliagáo do Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos: 

4.1. Equipamentos de raios X: 

1. Equipamento de raios X, marca Pantak, modelo HF, EUA, que opera entre 1 e 

320 kV. 

Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, semicondutores, 

cintiladores e outros), ñas qualidades de radiagáo, níveis radioterapia e 

radioprotegáo . 

Este equipamento localiza-se atualmente no Bunker e será transferido 

também para a parte superior nova, do predio a ser ampliado. 

2. Equipamento de raios X, marca Siemens, modelo Stabilipan, Alemanha que 

opera entre 150 e 220 kV. 

Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, semicondutores, 

cintiladores e outros), ñas qualidades de radiagáo, nivel radioprotegáo . 

3. Equipamento de raios X, marca Rigaku Denki, modelo Geigreflex, Japáo, com 

tubo Philips, modelo PW 2184100, Holanda, que opera de 20 a 60 kV. 

Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, semicondutores, 

cintiladores e outros), ñas qualidades de radiagáo, níveis radioterapia, 

radioprotegáo e mamografia. 

4. Equipamento de raios X diagnóstico, marca Medicor, modelo Neo Diagnomax, 

Hungría, operando de 10 a 125 kV. 
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Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, semicondutores, 

cintiladores e outros, ñas qualidades de radiagáo, nivel radiodiagnóstico. 

5. Equipamento de raios X, marca Pantak/Seifert, modelo ISOVOLT 160 HS, 

que opera entre 5 e 160 kV. 

Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, semicondutores, 

cintiladores e outros), ñas qualidades de radiagáo, níveis radioterapia, 

radiodiagnóstico, radioprotegáo e mamografia. 

4.1.2 Sistemas de radiagáo alfa e beta 

• Laboratorio de Calibragáo Alfa e Beta, com 2 sistemas de calibragáo de: 

a) Detectores de contaminagáo, com as seguintes fontes planas: 

Radiagáo alfa :241Am 

Radiagáo beta : 14C, "Te, 137Cs, 36CI e 90Sr + 90Y 

b) Detectores beta-gama, com fontes seladas de 90Sr + 90Y, 204TI, 147Pm e 85Kr. 

Aplicagóes: irradiagáo de amostras e calibragáo de medidores de radiagáo 

(cámaras de ionizagáo, detectores Geiger-Müller, cintiladores, paneakes e 

outros), utilizados para fins de terapia e radioprotegáo. 

4.2 Parámetros de utilizagáo dos equipamentos de raios X 

Para o dimensionamento das barreiras de protegáo, é fundamental o 

conhecimento da operagáo dos equipamentos, ou seja, a tensáo e a corrente de 

trabalho, a distancia do tubo de raios X ao instrumento que será calibrado e também 

a área do campo necessário para a calibragáo. Na Tabela 4.1 estáo os detalhes de 

utilizagáo dos equipamentos de raios X. 
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Tabela 4.1- Detalhes da operacáo dos equipamentos de raios X 

Laboratorio 

Raios XI 

Raios X2 

Raios X3 

Tensao do 
equipamento 

(kV) 
60 
125 
160 
160 
220 
320 
320 
320 

Operacáo 

(kV/mA) 
35/30 
90 /5 
50/25 
40/20 

150/20 
320/13 
200/13 
100/13 

Tempo Anual 
de Operacáo 

(min) 
1350 
1350 
900 
900 
900 
700 
1000 
1000 

Distancia* 

(m) 
2,0 
1,0 
2,5 
2,5 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Área** 

(cm2) 
706 
123 
706 
706 
706 
100 
100 
100 

* Distancia entre o alvo do tubo de raios X e o ponto de calibragáo. 
** Área do campo de radiagáo no ponto de calibragáo. 

4.3 Equipamentos utilizados para as medigoes nos levantamentos 
radiométricos 

Monitor.de radiagáo portátil Geiger-Müller/Graetz 50DE- Serie 12448 , com 

Certificado de Calibragáo IPEN nQ 0100/ 2007, e Telescope Probé DL-

Série 175579, com Certificado de Calibragáo IPEN nQ 0099/ 2007 (Figura 

4.1) 

i 
Figura 4.1 - Monitor de radiagáo portátil 

Geiger-Müller/ Graetz 50DE 
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Monitor de radiagáo portátil Geiger-Müller -Automess Modelo 6150 AD5 -

Serie 107139, com Certificado de Calibragáo IPEN nQ 0158/ 2007, e 

Teletector Probé 6150 AD-t- Serie 107466, com Certificado de Calibragáo 

nQ 0159/2007 (Figura 4.2) 

Figura 4.2 - Monitor de radiagáo portátil 

Geiger-Müller - Automess Modelo 6150 AD5 
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5. RESULTADOS 

Para a definigáo e a execugáo do projeto de expansáo do Laboratorio de 

Calibragáo de Instrumentos, da Gerencia de Metrología das Radiagoes, do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, foram definidas inicialmente as 

premissas e as necessidades. 

O terreno para a implantagáo do novo Laboratorio de Calibragáo de 

Instrumentos tem divisa aos fundos com o Galpáo de Rejeitos Radioativos do IPEN 

e também com o Bunker, localizado abaixo do terreno, que em suas atividades 

apresenta fontes radioativas. 

Na Figura 5.1 pode-se observar a foto do Bunker e da parte externa do 

terreno em cima do qual se deseja ampliar o LCI. A Figura 5.2 mostra a foto do local 

com a projegáo do Bunker e a área de intervengáo do projeto. Na Figura 5.3 tem-se 

a projegáo do Bunker na planta planialtimétrica, com detalhe para a projegáo da 

futura expansáo dos galpóes de estocagem de rejeitos radioativos. 

O predio principal do Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos é atualmente 

composto de varias salas de estudo de pesquisadores, técnicos, bolsistas e de 

laboratorios, que dividem o espago físico com outras atividades da GMR. 

O projeto originalmente datado de 1971, de autoría dos Arquitetos Adolpho 

Rubio Morales e Fábio Kok de Sá Moreira, foi desenvolvido para o que seria, na 

época, a futura Divisáo de Radiobiología. Na planta da Figura 5.4 podem ser 

observados todos os laboratorios e as salas com as suas utilizagóes específicas. 

Atualmente o Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos (LCI) ocupa diversas 

salas apresentadas na planta da Figura 5.5. 
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FIGURA 5.1 
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Figuras 5.2 e 5.3 
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Figura 5.4 e 5.5 
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Para a nova construgáo pretende-se transferir os equipamentos e sistemas 

principáis, já descritos no capítulo 4: 5 equipamentos de raios X, dois sistemas 

padróes secundarios de radiagáo beta, um sistema de calibragáo de detectores de 

contaminagáo, além de estabelecer um sistema de calibragáo de activímetros, 

atualmente localizado no Centro de Radiofarmácia CR/IPEN, por problemas de 

seguranga radiológica (manuseio de fontes nao seladas) e de um laboratorio de 

pesquisa em dosimetría. 

5.1 Levantamentos radio métricos 

Para o conhecimento da intensidade das radiagóes existentes no local, foi 

necessário realizar um levantamento radiométrico inicial, na sua vizinhanga, e 

também a medigáo da intensidade da radiagáo na laje externa do teto do Bunker 

(abaixo da carnada atual de térra). 

Na área externa do Bunker, foram realizados levantamentos radiométricos no 

terreno e em seu entorno. Foram selecionados, pela equipe de Radioprotegáo, 13 

pontos para análise externa, abrangendo toda a área do terreno e principalmente os 

limites de vizinhanga com o Galpáo de Rejeitos Radioativos. 

As medigóes foram realizadas com acompanhamento de técnicos da 

Gerencia de Radioprotegáo, em 28 de margo de 2007, e repetidos nos días 17 e 23 

de julho de 2008, utilizando-se o monitor.de radiagáo portátil Geiger-Müller/Graetz 

50DE- Serie 12448 e sonda Telescope Probé DL- Serie 175579. 

Na instalagáo Bunker há 5 laboratorios de calibragáo de instrumentos, com 

radiagáo X e com fontes de atividades diversas. 

Foram escavados 4 buracos na térra, em cima do Bunker, nos pontos mais 

críticos em termos de radiagáo, chegando-se até a laje do Bunker. Para isto foi 

utilizado um "trado-escavadeira" manual, com haste de 3 metros, que é um 

equipamento muito utilizado em construgáo civil para cavar buracos, principalmente 

em brocas para fundagóes, sendo semelhante a um "saca-rolha" gigante. 
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As medigóes dentro dos buracos escavados no terreno, ácima da laje de 

cobertura do Bunker, foram realizadas com o monitor de radiagáo portátil Geiger-

Müller - Automess Modelo 6150 AD5 - Serie 107139 e a sonda Teletector Probé 

6150 AD-t-Serie 107466. 

Todos os pontos do levantamento radiométrico estáo demarcados na planta 

da Figura 5.6. 

Nos pontos abaixo do solo, a medigáo foi realizada, utilizando-se o medidor 

portátil de radiagáo com sensor telescópico, que foi inserido em cada buraco, 

medindo-se a intensidade da radiagáo na laje do teto do Bunker. 

Para a nova construgáo haverá a remogáo de urna carnada de 2,20 m de térra 

do terreno, e o predio ficará apoiado a 0,50 m ácima da laje do teto do Bunker. 
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Figura 5.6 
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Ñas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 estáo os resultados obtidos dos levantamentos 

radiométricos realizados. 

Tabela 5.1 - Levantamento radiométrico no terreno e vizinhanca em 28/03/07 

Equipamento de Medicáo: Monitor de Radiacáo Portátil Geiger-
Müller Graetz 50DE 

Ponto 
de 

Medicáo 

BG 

Pl 

P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
PÍO 
P l l 
P12 
P13 

Descricáo 

Radiacáo de Fundo 

Poste de Observacáo 

Arvore 
Pilar 1 da Cerca 
Pilar 2 da Cerca 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 4 da Cerca 

Respiro 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 6 da Cerca 

Pilar de Concreto 
Inicio do Corrimáo 

Toco de Arvore 
Tampo de Concreto 

Horario : 10:20 h 
Taxa de dose 

(nSV/h) 

0,09 

0,42 

0,14 
0,47 
0,23 
0,23 
0,00 
0,00 
3,85 
9,37 
0,90 
0,09 
0,23 
0,23 

0,09 

0,47 

0,09 
0,85 
0,33 
0,09 
0,56 
0,00 
4,09 
10,90 
1,09 
0,23 
0,00 
0,38 

0,09 

0,33 

0,52 
0,23 
0,61 
0,23 
0,00 
0,13 
4,37 
10,40 
1,23 
0,23 
0,71 
0,00 

Tabela 5.2 - Levantamento radiométrico no terreno e vizinhanca em 17/03/08 

Equipamento de Medicáo :Monitor de Radiacáo Portátil Geiger-Müller Graetz 50DE 

Ponto 
de 

Medicáo 

BG 

Pl 

P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

PÍO 
P l l 
P12 
P13 

Descricáo 

Radiacáo de Fundo 

Poste de Observacáo 

Arvore 
Pilar 1 da Cerca 
Pilar 2 da Cerca 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 4 da Cerca 

Respiro 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 6 da Cerca 

Pilar de Concreto 
Inicio do Corrimáo 

Toco de Arvore 
Tampo de Concreto 

Horario : 14:20 h 
Taxa de dose 

(LiSV/h) 
0,00 

0,23 

0,47 
0,37 
0,13 
0,26 
0,00 
0,10 
2,08 
6,45 
2,18 
0,03 
0,12 
0,17 

0,00 

0,19 

0,23 
0,28 
0,00 
0,18 
0,00 
0,13 
1,98 
5,85 
1,95 
0.00 
0,09 
0,12 

0,00 

0,12 

0,09 
0,09 
0,11 
0,01 
0,00 
0,12 
1,76 
5,48 
1,85 
0,01 
0,00 
0,02 

Horario: 15:12 h 
Taxa de dose 

(LiSV/h) 
0,00 

0,21 

0,48 
0,34 
0,14 
0,18 
0,15 
0,10 
1,85 
6,33 
1,93 
0,15 
0.20 
0,20 

0,00 

0,19 

0,20 
0,15 
0,09 
0,00 
0,11 
0,10 
1,70 
5,60 
1,78 
0,00 
013 
0,20 

0,00 

0.13 

0,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 
0,08 
1,45 
5,45 
1,63 
0,00 
0.00 
0.12 

Horario: 16:18 h 
Taxa de dose 

(LiSV/h) 
0,00 

0,20 

0,42 
0,30 
0,14 
0,15 
0,10 
0,12 
1,98 
6,03 
1.98 
0,15 
0,19 
0,21 

0,00 

0,15 

0,21 
0,25 
0,10 
0,10 
0,00 
0,00 
1,65 
5,45 
1,80 
0,13 
0,16 
0,14 

0,00 

0,00 

0,11 
0,10 
0,10 
0,00 
0,08 
0,00 
1,44 
5,21 
1,75 
0,00 
0,13 
0,11 
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Tabela 5.3 - Levantamento radiométrico no terreno e vizinhanca em 23/07/08 

Equipamento de Medicáo: Monitor de Radiacáo Portátil Geiger-Müller Graetz 50DE- e 
Telescope Probé DL 

Ponto 
de 

Medicáo 

BG 

P l 

P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

PÍO 
P l l 
P12 
P13 

Descricáo 

Radiacáo de Fundo 

Poste de Observacáo 

Arvore 
Pilar 1 da Cerca 
Pilar 2 da Cerca 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 4 da Cerca 

Respiro 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 6 da Cerca 

Pilar de Concreto 
Inicio do Corrimáo 

Toco de árvore 
Tampo de Concreto 

Horario : 15:00 h 
Taxa de dose 

(LiSV/h) 

0,09 

0,46 

0,00 
0,11 
0,10 
0,00 
0,00 
0,13 
2,08 
6,45 
2,18 
0,03 
0,03 
0,17 

0,09 

0,50 

0,01 
0,17 
0,17 
0,00 
0,15 
0,17 
1,98 
5,85 
1,95 
0.00 
0,00 
0,12 

0,09 

0,52 

0,02 
0,21 
0,23 
0,00 
0,00 
0,09 
1,76 
5,48 
1,85 
0,01 
0,00 
0,09 

Horario : 15:20 h 
Taxa de dose 

(LiSV/h) 

0,09 

0,40 

0,01 
0,14 
0,10 
0,01 
0,00 
0,06 
1,85 
6,33 
1,93 
0,06 
0.11 
0,20 

0,09 

0,43 

0,01 
0,09 
0,11 
0,02 
0,05 
0,06 
1,70 
5,60 
1,78 
0,00 
010 
0,20 

0,09 

0.35 

0,02 
0,13 
0,06 
0,01 
0,09 
0,06 
1,45 
5,45 
1,63 
0,00 
0.00 
0.12 

Tabela 5.4 - Levantamento radiométrico na laje do teto do Bunker em 23/07/08 

Equipamento de Medicáo: Monitor de Radiacáo Portátil Geiger-Müller Automess Modelo 6150 AD5 e 
Teletector Probé 6150 AD-t 

Ponto 
de 

Medicáo 
BG 
P14 
P15 
P16 
P17 

Descricáo 

Radiacáo de Fundo 
Ácima do Bunker 
Ácima do Bunker 

Est. Meteorológica 
Est. Meteorológica 

Horario: 14:15 h 
Taxa de dose 

(nSV/h) 
0,02 
0,07 
0,03 
0,00 
0,02 

0,02 
0,05 
0,05 
0,04 
0,03 

0,02 
0,05 
0,02 
0,00 
0,01 

Horario : 15:05 h 
Taxa de dose 

(nSV/h) 
0,02 
0,02 
0,09 
0,00 
0,03 

0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,03 

0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,03 

Horario : 16:09 h 
Taxa de dose 

(nSV/h) 
0,02 
0,06 
0,04 
0,03 
0,04 

0,02 
0,05 
0,06 
0,03 
0.03 

0,02 
0,00 
0,02 
0,00 
0.03 

Como previsto, a proximidade do galpáo de rejeitos radioativos indicou os 

maiores valores do levantamento radiométrico, como nos pontos P8, P9 e P10, mas 

mesmo assim sao valores extremamente baixos, que nao ocasionaráo interferencia 

neste novo projeto, tomando-se como parámetro a Norma CNEN NN 3.01 (2005), 

que preconiza a dose equivalente efetiva para público em 1 mSV por ano, ou seja, 

em torno de 2.000 horas anuais, para 8 horas diarias. 

No levantamento radiométrico, a maior intensidade de radiagáo foi no ponto 

de medigáo P9, realizado em 28/03/07, acusando 10,90 uSV. Como o local nao 

constituí urna passagem, adotando-se urna hipótese muito remota, de que urna 

pessoa do público permanecesse por 20 minutos nesse local diariamente, ter-se-ia 
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anualmente um tempo de exposigáo de aproximadamente 80 horas, que daria urna 

dose equivalente efetiva de 0,87 mSV; ou seja, ainda menor que o limite para 

público de 1 mSv/ ano. 

Pode-se concluir que a intensidade de radiagáo existente no local escolhido 

para o futuro LCI nao é preocupante ou passível de comprometer as novas 

instalagóes. Mesmo assim, como medida preventiva, recomenda-se a proibigáo de 

circulagáo de pessoas no local em questáo. 

5.2 Sala de controle e laboratorios 

Para otimizagáo e funcionalidade dos espagos e também para um fluxo de 

trabalho melhor e principalmente para a maior seguranga em termos de 

radioprotegáo (CNEN, 2005), ficou definido que os laboratorios ficariam em área 

¡solada e os controles dos equipamentos ficariam externamente, na Sala de 

Controle. 

A localizagáo da construgáo deverá observar a exposigáo mínima de radiagáo 

para o público e para os trabalhadores (MSSVS, 1998; CNEN, 2005). No projeto 

final definiu-se a localizagáo da sala de controle e dos laboratorios, aos fundos do 

terreno, onde praticamente nao há circulagáo de pessoas, por recomendagáo da 

equipe de Radioprotegáo, que acompanhou o desenvolvimento deste projeto. 

Para minimizar mais ainda a exposigáo ás radiagóes, foi definido um corredor 

interno onde nao haverá circulagáo de pessoas, que pode ser utilizado como jardim, 

tornando o ambiente mais agradável e mais seguro em termos de radioprotegáo. Na 

Figura 5.7 pode-se fácilmente localizar o jardim interno. 
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Figura 5.7 
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Figura 5.8a 
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Figura 5.8b 
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Figura 5.9a 
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Figura 5.9b 
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5.3 Projeto final 

Foram levantadas as dimensóes das salas existentes atualmente no LCI e 

foram entrevistados todos os seus funcionarios, com o intuito de quantificar as suas 

reais necessidades e também para observar os procedimentos e as solugoes, para 

que haja urna otimizagáo do fluxo de trabalho. No projeto foi definida a quantidade 

de salas em relagáo aos profissionais existentes: pesquisadores, técnicos, bolsistas 

e estagiários. 

No setor de recebimento e entrega de instrumentos foram observadas 

algumas necessidades específicas, que foram implementadas no projeto: 

1. Sala de atendimento aos clientes, evitando-se assim a sua livre circulagáo 

dentro do setor de recepgáo e entrega, atendendo á norma NBR ISO/IEC 17025 

(2005), quanto aos aspectos de confidencialidade de informagóes, entre outras. 

2. Sala de acondicionamento de equipamentos recebidos, ou calibrados, para 

a entrega e também acondicionamento das embalagens e manuais técnicos. 

Na Figura 5.7 pode-se ver estas salas com urna boa distribuigáo dos setores 

do Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos. Logo após a rampa de acesso 

(Figuras 5.8a, 58b, 5.9a e 59b, plantas em perspectiva) tem-se o setor de recepgáo 

e entrega de equipamentos, agora com urna sala exclusiva para a guarda de 

equipamentos e manuais técnicos, propiciando assim urna total seguranga. Também 

foi incorporada a sala de atendimento aos clientes, proporcionando um maior 

conforto e principalmente limitando o seu acesso as outras áreas. 

A sala da manutengáo eletrónica, próxima á recepgáo e entrega de 

equipamentos, facilitará o fluxo entre os dois setores, que trabalham interligados. 
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Urna sala de reunióes foi projetada com urna copa ao seu lado, facilitando 

assim o servigo de café e apoio. Os sanitarios foram dimensionados para a 

quantidade de funcionarios e bolsistas previstos. 

As salas para os bolsistas, pesquisadores e funcionarios do LCI sao ampias, 

iluminadas e ventiladas, garantindo o conforto necessário nestas atividades 

intelectuais, acompanhando os preceitos da ergonomia (TEM.1990). A Sala de 

Controle dos equipamentos dos laboratorios é bem ampia e nesta disposigáo 

possibilita aos técnicos o uso de varios sistemas de radiagáo simultáneamente. O 

acesso á Sala de Controle e aos laboratorios por apenas urna porta será controlado, 

aumentando-se a seguranga do LCI como um todo. 

No laboratorio dos activímetros foi prevista urna gaveta giratoria de 

recebimento e entrega das fontes nao seladas, mas blindadas, podendo esta 

operagáo ser realizada sem a necessidade do funcionario entregador das fontes 

adentrar as instalagóes. Neste laboratorio, para o caso de urna possível 

contaminagáo, existirá urna pia com agua para a limpeza e descontaminagáo, sendo 

este efluente drenado por urna ralo ou grelha no piso e direcionado para um tanque 

de retengáo enterrado, para o decaimento do efluente radioativo e o seu posterior 

descarte. 

A disposigáo dos laboratorios de raios X, voltados para o fundo da 

construgáo, foi a melhor solugáo em termos de radioprotegáo. 

O jardim interno aumenta a seguranga dos trabalhadores e também fornece a 

iluminagáo e a ventilagáo necessárias para as salas no corpo interno da construgáo. 

5.4 Sobrecarga no Bunker. 

Para nao haver riscos de sobrecarga devido á construgáo em cima do Bunker, 

ficou definido que os laboratorios que necessitam de blindagem adicional em sua 

alvenaria e por conseguinte um maior sobrepeso, nao ficaráo sobre o Bunker. No 
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projeto todas as áreas de laboratorios e da Sala de Controle estáo fora da projegáo 

do Bunker. 

Para minimizar ainda mais o efeito de sobrecarga sobre o Bunker, toda a 

construgáo das salas ácima dele váo descarregar o seu peso próprio em duas vigas 

na frente e nos fundos do Bunker, numa laje tipo "tabuleiro". Funcionará como se a 

construgáo estivesse apoiada sobre urna estrutura num formato de mesa, onde o 

tampo da mesa seria a laje tabuleiro e os pés, os pilares, que iráo descarregar sua 

sobrecarga em duas vigas no terreno, evitando assim a distribuigáo de cargas sobre 

o Bunker (Vide Figuras 5.10 e 5.11). 

5.5 Limites anuais de exposigáo. 

Como ñas atividades desenvolvidas no LCI nao pode haver interferencia de 

significativos níveis de radiagáo externa da vizinhanga, o nivel do limite de exposigáo 

anual ao público definido pela CNEN em sua Norma NN 3.01 (2005) em 1,0 mSv / 

ano será respeitado. Trabalhando-se nestes níveis, a precisáo da calibragáo nao 

será comprometida. 

5.6 Seguranga em termos da radioprotegáo. 

As barreiras físicas dos laboratorios foram determinadas segundo a norma 

NCRP 49 (1976), utilizando materiais construtivos de mercado e levando-se em 

conta as opgóes de custo mais baixo do mercado e obtendo-se assim a melhor 

relagáo custo/ beneficio possível. 

Apesar da existencia de urna norma mais recente, a NCRP 147 (2004), ela é 

mais voltada para equipamentos da área hospitalar com tensáo máxima de 150 kV, 

que nao é o caso do LCI, que possui equipamentos de até 320 kV. 

5.7 Determinagáo das blindagens dos laboratorios 
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Para o cálculo das blindagens necessárias para as paredes dos laboratorios 

de raios X (vide detalhes na Figura 5.12), foi utilizada a norma NCRP 49 (1976), que 

aborda equipamentos de até 400 kV. 
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Figura 5.10 
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Figura 5.11 
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Figura 5.12 
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Para a blindagem das portas dos laboratorios de raios X, PEDROSA et al 

(2004) recomendaram alguns criterios para o cálculo das barreiras. 

Quando a espessura da barreira protetora ultrapassar a espessura de 50 a 

300 cm de concreto, FONDEVILLA et al (2008) sugeriram algumas simplificagóes 

nos cálculos de blindagem para a cobertura, devido ao ángulo de incidencia.. 

Apesar da norma NCRP 49 (1976) citar para o cálculo das blindagens materiais 

como concreto e chumbo, SALINAS (2006) desenvolveu urna metodología baseada 

em fatores de conversáo para o uso de materiais de construgáo típicamente 

brasileiros. 

O uso de colimadores, com a finalidade de direcionar e concentrar os feixes de 

radiagáo, é amplamente utilizado nos aparelhos de raios X; KÜNZEL et al (2008) 

realizaram experimentos, verificando urna diminuigáo bastante acentuada da 

radiagáo de fuga e urna conseqüente diminuigáo na espessura das blindagens de 

protegáo. 

5.8 Metodología para o cálculo de blindagens do NCRP 49 
Existem 3 métodos básicos para se garantir que os requisitos de protegáo 

radiológica sejam respeitados: 

• A protegáo pela distancia, que envolve a lei do inverso do quadrado da 

distancia; 

• A redugáo do tempo de permanencia em um local onde exista radiagáo, que 

envolve a adequagáo dos procedimentos de trabalho; e 

• A protegáo pela interposigáo de urna barreira protetora entre a fonte e o 

ambiente que se deseja proteger. 

A norma NCRP 49 (1976) trata dos requisitos e da metodología para o cálculo 

de barreiras protetoras para salas com a emissáo de radiagáo para fins médicos. 
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Básicamente, a metodología apresentada neste trabalho consiste em se 

calcular a espessura, em chumbo ou em concreto, de barreiras protetoras contra a 

radiagáo primaria e/ou secundaria (espalhada pelas paredes, piso e teto, e radiagáo 

de fuga) de radiagáo X ou gama. Esta metodología prevé a protegáo por urna 

barreira primaria (radiagáo devida ao feixe principal) para reduzir a níveis aceitáveis 

de radiagáo a urna certa distancia (dp) da fonte, e por urna barreira secundaria 

(radiagáo de fuga e de espalhamento), que mantera níveis aceitáveis de radiagáo a 

urna certa distancia (ds) da fonte. 

A metodología da norma NCRP 49 utiliza ainda, o fator de uso, que se 

relaciona com a diregáo do feixe primario (que no caso da calibragáo de 

instrumentos sempre será 1, ou seja, 100% do tempo em urna diregáo), e do fator de 

ocupagáo, que se relaciona com o tipo de ocupagáo da vizinhanga ás salas de raios 

X e gama. 

Os valores de T - Fator de Ocupagáo, pela norma NCRP 49(1976) sao: 

T=1 (ocupagáo total): áreas de trabalho, como controle, consultorios, 

escritorios, laboratorios, oficinas, enfermarías, postos de enfermagem e edificios 

vizinhos ocupados, como residencias, escolas, etc. 

T= 1/4 = 0,25 (ocupagáo parcial): salas de espera, salas de repouso ou de 

recuperagáo, copas, etc. 

T= 1/16 = 0,0625 (ocupagáo eventual): corredores, banheiros, escadas, 

depósitos de material, áreas de ventilagáo ou de iluminagáo, áreas externas usadas 

para tráfego de pessoas ou veículos (passeios e rúas), etc. 

A seguir sao apresentados os cálculos das barreiras primarias e secundarias 

do projeto do novo laboratorio do LCI segundo a norma NCRP 49 (1976). 

5.8.1 -Cálculo das barreiras primarias - Paredes P-03, P-04 e P-11 

Os Laboratorios de Raios X 1, Raios X 2 e Raios X 3, na diregáo dos feixes 

primarios, fazem divisa com áreas externas. 
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O quociente de kerma, devido á radiagáo do feixe primario, é dado pela norma 

NCRP 49 (1976) como: 

Pfdpnm)2 

Kux= — [mGy.mA-1.mm1] 
WUT 

sendo que: 

- P e o limite autorizado derivado semanal para pontos externos á barreira primaria 

e pela CNEN NN 3.01 (2005): 

Trabalhadores: P= 20 mSv/ ano = 0,4 mSv/sem 

Público: P= 1 mSv/ ano = 2. 10-2mSv/sem 

- dpnm é a distancia em metros, entre o alvo e o ponto a ser protegido; 

- W é a carga de trabalho em (mA x min/ sem); 

- U é o fator de uso, sendo que neste caso é 100% na mesma diregáo; U= 1; 

- T é o fator de ocupagáo para área externa; T= 1/16 = 0,0625. 

Os cálculos e os dados das componentes da expressáo para a obtengáo do 

quociente de kerma (KU,X), devido á radiagáo do feixe primario, para o 

dimensionamento das barreiras primarias, estáo apresentados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5- Dimensionamento das barreiras primarias 

Labora
torio 
Raios 

XI 
Raios 

X2 

Raios 
X3 

Tensao 
(kV) 

60 
125 
160 
220 

320 

W 
(mA.min/sem) 

843,75 
140,63 
468,75 
375,00 

270,83 

P 
(mGy/sem) 

2xl0"2 

2x10"2 

2x10"2 

2x10"2 

2xl0"2 

dprim 
(m) 
8,00 
8,00 
10,60 
10,60 

8,00 

U 

1 
1 
1 
1 

1 

T 

0,0625 
0,0625 
0,0625 
0,0625 

0,0625 

(mGy.mA^min1) 
2,43.10"3 

1,46. 10"1 

9,59.10"3 

9,59.10"3 

7,56. lO"2 

Com os valores de Kux, foram utilizados os gráficos (Figura 5.13) do apéndice 

D da norma NCRP 49 (1976) e determinadas as espessuras de blindagem de 

chumbo e de concreto, segundo a curva de tensáo de trabalho de cada equipamento 

de raios X, que estáo apresentados na Tabela 5.6. 
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Figura 5.13 Gráfico da Norma NCRP 49- Apéndice D (NCRP, 1976) 

Tabela 5.6 - Dimensionamento final das barreiras primarias dos laboratorios 

Raios X 1 

Equipamentos 
60 e 125 (kV) 

Parede P-03 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

1,0 

Concreto 
(cm) 

9,8 

Raios X 2 

Equipamentos 
160 e 220 (kV) 

Parede P- l l 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

2,4 

Concreto 
(cm) 

15,2 

Raios X 3 

Equipamento 
320 (kV) 

Parede P-04 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

7,1 

Concreto 
(cm) 

25,0 

Pode-se observar que a maior espessura de blindagem para o feixe primario 

deverá ser na parede P-04 do Laboratorio do Raios X 3, devido á maior tensáo de 

trabalho (320 kV). 
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5.8.2 -Cálculo das barreiras secundarias - Paredes: P-01, P-02, P-06, P-07, P-08, 
P-09eP-10 

As paredes P-01 e P-06 fazem divisa com a Sala de Controle, onde estaráo 

os trabalhadores. As paredes P-02, P-07, P-08, P-09 e P-10 fazem divisa com áreas 

externas. 

Para o cálculo das barreiras secundarias deve-se considerar os dois tipos de 

radiagóes existentes: 

- Radiagáo de fuga, que é a radiagáo nao pertencente ao feixe útil, mas que 

consegue atravessar o tubo de raios X; 

- Radiagáo de espalhamento, que é a radiagáo proveniente do rebatimento ou 

espalhamento no anteparo, nos equipamentos, ñas paredes, no piso e no teto da 

sala. 

O quociente de kerma, devido á radiagáo espalhada, é dado pela norma 

NCRP 49 (1976) como: 

P(dSca)2(dsec)2400 
Kux = [mGy.mA-1.min-1] 

aWTF 

sendo que: 

- P e o limite autorizado semanal para pontos externos a barreira primaria; 

- dsca é a distancia, em metros, entre o alvo e a fonte espalhadora; 

- dsec é a distancia, em metros, entre a superficie espalhadora e o ponto a ser 

protegido; 

- a é a razáo entre a intensidade da radiagáo espalhada a 1m do meio espalhador e 

a intensidade da radiagáo primaria no isocentro; depende da energía do feixe e do 

ángulo de espalhamento. Foi utilizada a pior condigáo na Tabela B-2 - do apéndice 

B da norma NCRP 49; 

- W é a carga de trabalho em (mA x min/ sem); 

-Téofatordeocupagáo; 

- F e o tamanho do campo no anteparo em cm2. 
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Os cálculos e os dados das componentes da expressáo para a obtengáo do 

quociente de kerma (KU,X) devido á radiagáo espalhada estáo apresentados na 

Tabela 5.7 

Tabela 5.7- Dimensionamento das barreiras secundarias- espalhamento 

Labora 
torio 

Raios 
XI 

Raios 
X2 

Raios 
X3 

Tensao 
(kV) 

60 
125 

220 
160 

320 

W 
(mA.min/sem) 

843,75 
2531,25 

468,75 
375,00 

189,58 

P 
(mGy/sem) 

2xl0"2 

2x10"2 

2x10"2 

2x10"2 

2xl0"2 

dsca 
(m) 

2,0 
1,0 

2,0 
2,0 

1,0 

dsec 
(m) 

1,90 
1,90 

2,30 
2,30 

3,2 

a 
135° 
(io-3) 
1,10 
2,50 

2,80 
2,70 

2,90 

T 

1 
1 

0,0625 
0,0625 

0,0625 

F 
(cm2) 

706 
123 

706 
706 

100 

(mGy.mA^min1) 

1,76. 10"1 

3,71. 10"2 

1,41 
2,10 

1,68 

O quociente de kerma, devido á radiagáo de fuga, é dado pela norma NCRP 49 

(1976) como: 

P(dsec)2600l 
Kux = [mGy.mA-1.min-1] 

WT 

sendo que: 

- P e o limite autorizado derivado semanal para pontos externos á barreira primaria; 

- dsec é a distancia em metros, entre a superficie espalhadora e o ponto a ser 
protegido; 

- l e a corrente de trabalho do equipamento de raios X, em (mA) 

- W é a carga de trabalho em (mA x min/ sem); 

- T é o fator de ocupagáo. 

Os cálculos e os dados das componentes da expressáo para a obtengáo do 

quociente de kerma (KU,X), devido á radiagáo de fuga, estáo apresentados na Tabela 

5.8. 
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Tabela 5.8 - Dimensionamento das barreiras secundarias- fuga 

Labora 
torio. 

Raios 
XI 

Raios 
X2 

Raios 
X3 

Tensao 
(kV) 

60 
125 

220 
160 

320 

W 
(mA.min/sem) 

843,75 
2531,25 

468,75 
375,00 

189,58 

P 
(mGy/sem) 

2xl0"2 

2x10"2 

2x10"2 

2x10"2 

2xl0"2 

dsec 
(m) 
1,90 
1,90 

2,30 
2,30 

3,15 

T 

1 
1 

0,0625 
0,0625 

0,0625 

I 
(mA) 

30 
5 

20 
20 

13 

(mGy.mA^min 1 ) 
1,54. 

8,56. 10"2 

1,41 
2,10 

2,18. 10"1 

Como já visto, a carnada semi-redutora (CSR) é definida como sendo a espessura 

de material que reduz á metade a intensidade do feixe de fótons de raios X. A 

carnada deci-redutora (CDR) é definida como sendo a espessura de material que 

atenúa por um fator de 10 a intensidade do feixe de fótons de radiagáo X. Na Tabela 

5.9 estáo apresentados os valores dos CSR e CDR dos equipamentos do LCI, 

segundo a norma NCRP 49 (1976) em seu apéndice C. O conhecimento destes 

valores é importante para a utilizagáo da regra das duas fontes. 

Tabela 5.9- Dimensionamento dos CSR e CDR dos equipamentos de raios X (NCRP 49, 1976) 

Equipamento 

Raios XI 
Raios X2 

Raios X3 

Tensao 
(kV) 

60 
125 
220 
160 

320 

CSR 
Pb 

(mm) 
0,20 
0,28 
0,60 
0,34 

1,67 

CDR 
Pb 

(mm) 
0,62 
0,93 
1,91 
1,07 

5,80 

CSR 
Concreto 

(cm) 
1,04 
2,0 
2,31 
2,28 

3,1 

CDR 
Concreto 

(cm) 
3,60 
6,6 
7,70 
7,5 

10,50 

Com os valores de Kux foram utilizados os gráficos do apéndice D da norma 

NCRP 49, (1976) e foram determinadas as espessuras de blindagem de chumbo e 

de concreto. 

Como há duas intensidades de radiagáo na mesma parede (fuga e 

espalhamento) deve-se fazer urna análise segundo a regra das duas fontes (NCRP, 

1976): 
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a) Se a diferenga entre as espessuras das duas barreiras for maior que 1 
CDR, adota-se a de maior espessura; 

b) Se a diferenga entre as duas barreiras for pequeña, ou seja, menor que 1 
CSR , adiciona-se 1 CSR á maior délas. 

Com os valores de Kux, para a radiagáo de espalhamento e de fuga (Tabelas 
5.7 e 5.8), e utilizando-se a regra das duas fontes, foi obtido o dimensionamento final 
das barreiras secundarias com as espessuras necessárias de blindagem em 
concreto e chumbo, apresentadas na Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10 - Dimensionamento final das barreiras secundarias 

Laboratorio de Raios X 1 

Parede P-01 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

1,0 

Concreto 
(cm) 

3,8 

Equipamentos 
60 e 125 kV 

Parede P-02 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

1,9 

Concreto 
(cm) 

4,7 

Parede P-07 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

5,2 

Concreto 
(cm) 

12,5 

Laboratorio de Raios X 2 

Parede P-08 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

2,0 

Concreto 
(cm) 

6,5 

Equipamentos 
220 e 160 kV 

Parede P-09 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

1,7 

Concreto 
(cm) 

4,6 

Parede PÍO 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

2,1 

Concreto 
(cm) 

6,7 

Laboratorio de Raios X 3 

Equipamento 
320 kV 

Parede P-05 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

4,6 

Concreto 
(cm) 

H , l 

Parede P-06 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

2,9 

Concreto 
(cm) 

5,5 

Parede P-07 
Blindagem 

Chumbo 
(mm) 

5,2 

Concreto 
(cm) 

12,5 
" 

Pode-se observar que a maior espessura de blindagem para a radiagáo de 

espalhamento e de fuga ocorre na parede P-07 do Laboratorio do Raios X 3, devido 

á maior tensáo de trabalho (320 kV) e também pelo fato de fazer divisa com o 

Laboratorio de Raios X1, recebendo feixes de radiagáo de ambos os lados e a 

blindagem final é de 5,2 mm de chumbo ou 12,5 cm de concreto.. 
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5.8.3 -Análise comparativa dos custos por m2 das blindagens de concreto e 
chumbo. 

A maior espessura de blindagem será necessária na parede P-04, que 

mostrou a necessidade de urna blindagem de 7,1 mm de chumbo ou 25 cm de 

concreto. 

Tem-se os seguintes valores por m2: 

Concreto com espessura de 25 cm; o valor do m2 é de R$ 150,00 

(Construtora MJ Almeida Ltda.) 

Chumbo com espessura de 7,1 mm; o valor do m2 é de R$ 1.548,00 (Aurin 

Blindagens Radiológicas Ltda.). 

Conclui-se que para o mesmo nivel de blindagem, o chumbo possui um custo 

10 vezes maior que o do concreto. 

5.9 Orgamento preliminar da obra 

A obra foi orgada pela Construtora MJ Almeida Ltda., computando-se todo o 

material necessário, projetos, documentagóes legáis, máo de obra, hidráulica, 

elétrica, cobertura, piso, janelas portas, etc. Neste caso o orgamento incluiu a 

blindagem de concreto. 

A construgáo do Laboratorio de Calibragáo de Instrumentos do IPEN, pode ser 

realizado em duas etapas. Na Figura 5.13 pode ser observado na legenda a área 

referente á etapa A e a etapa B. 

VALORES FINÁIS 

Construgáo Total: R$ 1.240.327,60 

Construgáo Etapa A (laboratorios e sala de controle):R$ 510.171,05 

Construgáo Etapa B ( o restante da obra): R$ 730.156,55 
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Figura 5.13 
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6. CONCLUSÓES 

1. O projeto desenvolvido, neste trabalho, do Laboratorio Integrado de Calibragáo de 

Instrumentos, apresenta apenas urna sala de controle, onde todas as técnicas 

estaráo integradas, possibilitando urna melhor integragáo quanto ao servigo de 

calibragáo. Os laboratorios com radiagóes X, alfa e beta ficaráo no andar superior 

e as de radiagáo gama continuaráo no andar inferior (Bunker). 

2. A definigáo da localizagáo dos laboratorios nos fundos do terreno oferece maior 

seguranga para os funcionarios e o público em geral. A disposigáo das salas de 

estudo para os funcionarios e bolsistas, da sala de reunióes, sanitarios, etc., foi 

definida colhendo-se informagóes das necessidades físicas e operacionais das 

atividades. 

3. Para os cálculos das blindagens dos laboratorios, levou-se em conta a operagáo 

de cada equipamento de radiagáo, computando-se o seu tempo de utilizagáo 

anual. A maior blindagem será necessária na parede P-04 do Laboratorio do 

Raios X 3, devido a sua maior tensáo de trabalho (320 kV). A utilizagáo do 

concreto como barreira física foi a melhor solugáo encontrada, visto o chumbo 

apresentar um custo de 10 vezes maior que o concreto para a mesma protegáo. 
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ANEXO: Planilha Orgamentária para a Ampliagáo do Laboratorio de 
Calibragáo de Intrumentos 

ítem 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
6 
6.1 
6.2 
6.3 
7 
7.1 

7.2 

7.3 
7.4 

PLANILHA ORQAMENTÁRIA 

Discriminagáo 
PROJETOS E CONSULTORIAS 
Sondagens 
Projeto e consultoria de fundagoes 
Projeto estrutural 
Projeto arquitetónioo 
Projeto de instalagoes elétrioas e hidráuligas 
Projeto de instalagoes espeoiais 
Taxas e emolumentos 
Copias e servigos gráfioos 
SERVIQOS PRELIMINARES 
Limpeza do terreno 
Movimento de térra - Corte e aterro sem bota-fora 
Maroagáo de obra 
Tapumes e feohamentos 
CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA 
Instalagoes provisorias 
Looagáo de esooramentos 
Looagáo de equipamentos 
Retirada de entulho 
Controle ambiental e de seguranga do trabalho 
Despesas oom oonoessionárias 
INFRAESTRUTURA 
Máo de obra para exeougáo de brooas d=25om 
o=3,50m 
Ago CA-50 para brooas 
Conoreto fok 20 MPaoonvenoional - brooas 
Máo de obra para exeougáo de radier armado 
Ago CA-50 para radier 
Concreto fck 20 MPa bombeável - radier 
SUPERESTRUTURA 
Blocos de concreto estrutural 14x19x39 
Máo de obra para execugáo de alvenaria estrutural 
Massa pronta para assentamento 
Ago Ca-50 para pilaretes e canaletas 
Graute 
Laje pré moldada com EPS 
Ago CA-50 para armagáo do capeamento 
Concreto fck 20 MPa - bombeável 
Máo de obra para execugáo da laje de cobertura 
COBERTURAS 
Máo de obra para execugáo de telhado 
Madeiramento 
Kalhetáo 90 
INSTALACÓES HIDRÁULICAS 
Materiais hidráulicos 
Máo de obra para execugáo de instalagoes 
hidráulicas 
Bacia sanitaria com caixa acoplada 
Conjunto de metáis para bacia sanitaria 

Quantidade 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1.638,00 

1,00 
1,00 

1,00 
5,00 
1,00 

40,00 
8,00 
1,00 

^ ^ 
42,00 

504,00 
7,50 

250,00 
18.500,00 

185,00 

21.600,00 
1.728,00 
520,00 

1.400,00 
280,00 

1.225,00 
5.880,00 

98,00 
98,00 

1.225,00 
1,00 

450,00 

1,00 

1,00 

10,00 
10,00 

Unid 

vb 
vb 
vb 
vb 
vb 
vb 
vb 
vb 

vb 
m3 

vb 
vb 

vb 
mes 
vb 
vg 

mes 
vb 
^ 

unid 

kg 
m3 

m3 

kg 
m3 

unid 
m2 

se 

kg 
se 
m2 

kg 
m3 

m3 

m2 

vb 
unid 

vb 

vb 

unid 

cj 

Valor unitario 

1.700,00 
5.000,00 
7.000,00 
5.200,00 
5.000,00 
6.500,00 
9.700,00 
1.200,00 

1.300,00 
15,00 

2.700,00 
5.300,00 

17.500,00 
2.900,00 
8.000,00 

250,00 
500,00 

16.000,00 
^ 

105,00 

3,30 
210,00 
150,00 

3,30 
235,00 

2,30 
17,00 
19,00 
3,30 

350,00 
17,00 
3,30 

235,00 
260,00 

15,00 
27.000,00 

68,00 

8.000,00 

7.500,00 

750,00 
48,00 

Valor total 
41.300,00 

1.700,00 
5.000,00 
7.000,00 
5.200,00 
5.000,00 
6.500,00 
9.700,00 
1.200,00 

33.870,00 
1.300,00 

24.570,00 
2.700,00 
5.300,00 

70.000,00 
17.500,00 
14.500,00 
8.000,00 

10.000,00 
4.000,00 

16.000,00 
149.673,20 

4.410,00 

1.663,20 
1.575,00 

37.500,00 
61.050,00 
43.475,00 

280.295,00 
49.680,00 
29.376,00 
9.880,00 
4.620,00 

98.000,00 
20.825,00 
19.404,00 
23.030,00 
25.480,00 
75.975,00 
18.375,00 
27.000,00 
30.600,00 
32.797,00 
8.000,00 

7.500,00 

7.500,00 
480,00 
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7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
8 
8.1 
8.2 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 
9.10 
10 
10.1 
10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 
10.7 

10.8 

10.9 
10.10 
10.11 
11 

Cubas de louga de embutir 
Conjunto de metáis para lavatorio 
Cuba dupla de inox 
Conjunto de metáis para pia da copa 
Tampos em granito 
INSTALACÓES ELÉTRICAS 
Materias elétricos 
Máo de obra para execugáo de instalagoes elétricas 
ESQUADRIAS 
Janela em aluminio com vidros 3,00x2,00 
Janela em aluminio com vidros 3,00x1,00 
Janela em aluminio com vidros 
Janela em aluminio com vidros 2,50x2,00 
Máo de obra para instalagáo de esquadrias de 
aluminio 
Conjunto de porta de madeira com 1 folha + 
ferragens 
Conjunto de porta de madeira com 2 folhas + 
ferragens 
Máo de obra para instalagáo de esquadrias de 
madeira 
Conjunto de portas duplas especiáis 
Máo de obra para instalagáo de portas especiáis 
ACABAMENTOS 
Máo de obra para execugáo de chapisco e embogo 
Massa pronta para revetimento 
Máo de obra para colocagáo de cerámica em 
paredes 
Cerámica 20x30 
Massa para assentamento e rejuntamento de 
cerámicas 
Máo de obra para colocagáo de cerámica em pisos 
Cerámica 30x30 
Massa para assentamento e rejuntamento de 
cerámicas 
Granilite - material+máo de obra 
Materiais para pintura 
Máo de obra para pintura 
REVESTIMENTOS ESPECIÁIS 
Paredes em Concreto - Blindagem dos Laboratórios-
Acabadas 

12 COMPLEMENTACÁO DA OBRA 
12.1 Protegáo contra incendio 
12.2 Telefonía e comunicagoes 
12.3 Paisagismoejardins 
12.4 Sistemas de seguranga 
12.5 Limpeza final 
13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSTRUCÁO 
13.1 Fiscalizagáo técnica 
13.2 Taxa de administragáo da construtora 

SUBTOTAL (SEM O ÍTEM 13) 

TOTAL DA OBRA 

OPCÁO DE EXECUCÁO APENAS 
FORA DA PROJECÁO DO BUNKER 

6,00 
6,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

^ j ^ 
6,00 
2,00 
1,00 
10,00 

1,00 

unid 

cj 
unid 

cj 
vb 

vb 
vb 

B̂ unid 
unid 
unid 
unid 

vb 

82,00 
270,00 
225,00 
480,00 

6.500,00 

46.250,00 
32.500,00 

B 2.250,00 
1.125,00 

850,00 
1.875,00 

20.000,00 

492,00 
1.620,00 

225,00 
480,00 

6.500,00 
78.750,00 
46.250,00 
32.500,00 
77.050,00 
13.500,00 
2.250,00 

850,00 
18.750,00 

20.000,00 

20,00 

4,00 

1,00 

5,00 
1,00 

3.456,00 
1.200,00 

160,00 

160,00 

32,00 

60,00 
60,00 

12,00 

1.100,00 
1,00 

3.000,00 

52,00 

| 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

8,00 
10,00 

vb 

cj 
vb 

m2 

se 

m2 

m2 

se 

m2 

m2 

se 

m2 

vb 

m2 

290,00 

425,00 

5.000,00 

1.500,00 
1.700,00 

14,00 
19,00 

19,00 

25,00 

23,00 

19,00 
25,00 

27,00 

48,00 
32.000,00 

12,00 

m2 

| 
vb 
vb 
vb 
vb 
vb 

mes 
% 

8.000,00 
7.000,00 
3.000,00 
4.500,00 
5.000,00 

5.000,00 
1.069.934,20 

5.800,00 

1.700,00 

5.000,00 

7.500,00 
1.700,00 

32.724,00 
48.384,00 
22.800,00 

3.040,00 

4.000,00 

736,00 

1.140,00 
1.500,00 

324,00 

52.800,00 
32.000,00 
36.000,00 

450,00 23.400,00 

27.500,00 
8.000,00 
7.000,00 
3.000,00 
4.500,00 
5.000,00 

146.993,42 
40.000,00 

106.993,42 

1.093.334,20 

1.240.327,60 

510.171,05 

cj 

cj 
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Figura 5.1 - Foto do terreno onde será construido o novo LCI -Laboratorio Integrado de Calibragáo de Instrumentos do IPEN 
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Figura 5.2 - Foto do local com a projegao do Bunker e a área de intervengao do projeto 
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Figura 5.3 - Planta planialtimétrica com as construgoes existentes e 
extensáo futura dos galpões de estocagem de rejeitos radioativos 
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Figura 5.4 - Planta da Divisáo de Radiobiología -1971 
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Figura 5.5 - Planta dos Laboratorios de Calibracao de Instrumentos - 2008 

■ As partes hachuriadas representam os laboratorios e salas de estudo de outros grupos da GMR- IPEN 
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Pilar 2 da Cerca 
Pilar 3 da Cerca 
Pilar 4 da Cerca 
Respiro 
Pilar 3 da Cerca Divisa 
Pilar 6 da Cerca Divisa 
Pilar de Concreto 
Inicio do Corrimáo 
Toco de Árvore 
Tampa de Concreto 
Ácima do Bunker 
Ácima do Bunker 
Estagáo Meteorológica 
Estagáo Meteorológica 

Ese. 1:250 
As distancias estao em cm. 

Figura 5.6 - Projecáo do Bunker, com indicacáo dos pontos de medicáo para os Levantamentos Radiométricos 
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Figura 5.7 - Planta do projeto do novo Laboratorio Integrado de Calibracáo de Instrumentos 



Figura 5.8a-Vista da rampa de acesso para o Laboratorio e o Bunker 
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Figura 5.9a- Perspectiva do Laboratorio Integrado de Calibragáo de Instrumentos, detalhe da distribuigáo interna. 
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Figura 5.9b-Perspectiva do Laboratorio Integrado de Calibragáo de Instrumentos 
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Figura 5.10- Detalhe da Laje Tabuleiro, com a Visáo do Bunker 
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Figura 5.11 - Detalhe da Laje Tabuleiro e do Bunker 
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Figura 5.12 - Detalhes dos laboratorios de raios X 
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Figura 5.13 - Planta do Projeto - Orgamento por Etapas 


