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Resumo: A câmara de ar livre é reconhecidamente o padrão 
primário para a grandeza kerma no ar devido as suas 
características para realizar de forma absoluta essa grandeza 
segundo suas definições. Para tal o Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria - IRD utilizou em sua 
implantação uma câmara de ionização de ar-livre cilíndrica. 
Inicialmente foi realizado uma caracterização mecânica para 
verificação desta como um padrão primário[1]. Este trabalho 
vai descrever em detalhes o ponto de operação de 2000 V 
encontrado para esta câmara e seu coeficiente de saturação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A confiabilidade metrológica de cada nível alcançado dentro 
de uma estrutura típica da rede internacional de metrologia, 
requer procedimentos, rotinas e métodos apropriados, todos 
derivados de aplicação de técnicas estatísticas e análise de 
incertezas[2]. 

O padrão primário para feixes de raios-x é uma câmara de 
ionização de ar livre [3,4]. A primeira publicação 
apresentando um projeto da câmara de ar livre relacionando 
todos os elementos essenciais para se conseguir o arranjo 
experimental foi em 1896 por Jean Perrin. Projetos recentes 
de câmaras têm expandido a faixa de energia detectável, 
chegando a 50 MeV. 

O desconhecimento de dados sobre a operação da câmara de 
ionização de ar-livre cilíndrica de volume variável, 
produzida pela VICTOREEN, modelo 481, figura 1, 
produzida para ser utilizada como padrão primário, 
adquirida pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD 
[5], esta câmara está alocada no Laboratório Nacional de 
Metrologia das Radiações Ionizantes-LNMRI, em uma sala 
destinada para qualidades de raios-x de baixa energia para 
radiologia diagnóstica e radioterapia, é o motivo deste 
trabalho que faz parte de uma tese que está sendo 
desenvolvida no curso de Mestrado em Radioproteção e 
Dosimetria, oferecido pelo instituto anteriormente citado 

Inicialmente foi realizado uma caracterização mecânica para 
verificação desta como um padrão primário através 
desmontagem da câmara, visando o conhecimento detalhado 
da construção mecânica de suas peças[1]. 

 

Fig. 1. câmara de ionização de ar-livre cilíndrica de volume 
variável, produzida pela VICTOREEN, modelo 481 

A determinação da curva de saturação foi feita a partir de 
uma série de medidas que possibilita a obtenção do ponto de 
tensão de operação da câmara, e a sua recombinação iônica 
[6]. 

O trabalho vai descrever em detalhes o ponto de operação de 
2000 V encontrado e seu coeficiente de saturação, 
mostrando a sua viabilidade na utilização da câmara de ar 
livre Victoreen modelo 481 como um Padrão Primário para 
a grandeza kerma no ar. 

2. MÉTODOS 

O trabalho será dividido em partes apresentando a 
caracterização mecânica do instrumento, a curva de 
saturação e finalmente a obtenção do coeficiente de 
saturação. 

2.1. Caracterização mecânica 

A desmontagem da câmara de ionização de ar livre de 
volume variável modelo 481, foi feita utilizando-se várias 
ferramentas, como por exemplo, chave de fenda, chave de 
boca e as medidas das peças com um paquímetro fabricado 
pela MITUTOYO, de capacidade de medida de 200mm e 



sensibilidade de 0.05mm, o que permitiu a confecção da 
tabela 1. 

Tabela 1. Medida das peças (∅ i – diâmetro interno; ∅e – diâmetro 
externo; E – espessura; L – comprimento) 

Dimensões (mm) 
Peça 

∅ i ∅e E L 
Material 

Cilindro 
maior 

72,47 
±0,01 

74,51 
±0,01 

1,02 
±0,01 

88,51 
±0,01 Alumínio  

Cilindro 
menor 

68,96 
±0,01 

71,00 
±0,01 

1,02 
±0,01 

76,27 
±0,01 

Alumínio  

Diafragma 3,98 
±0,01 

25,20 
±0,01 

3,29 
±0,01 

- Tungstênio 

Eletrodo 
coletor - - 1,60 

±0,01 
175,20 
±0,01 

Alumínio  

As medidas encontradas durante o detalhamento das peças 
possibilitou a determinação do volume de interesse da 
câmara. 

2.2. Curva de saturação 

A câmara em estudo foi colocada no arranjo experimental 
localizado no LNMRI/IRD, posicionada com o diafragma na 
direção frontal ao feixe primário de radiação a uma distância 
foco-câmara de 500 mm. O sistema de raios-x utilizado é de 
fabricação PANTAK, modelo HF 160, de potencial 
constante com alvo de tungstênio. Utilizou-se uma fonte de 
alimentação de alta tensão calibrada, de capacidade de 5000 
volts da KEITHLEY, modelo 248, série S000158, variando-
se as tensões entre 0 e 4500 V, em intervalos de 100 V, um 
Eletrômetro da KEITHLEY, modelo 6517 A, série 0657346, 
para leitura das cargas coletadas no volume sensível da 
câmara, um Termistor da COLE PARMER, modelo 8502-
12, série 03361726-12, para a medida de temperatura no 
interior da câmara e do laboratório, um Barômetro, 
DRUCK, modelo DPI 141, série 141000925, para medida da 
pressão atmosférica, e o programa Excel da MICROSOFT 
para o armazenamento dos dados obtidos. A tabela 2 mostra 
as qualidades do feixe de raios-x utilizadas durante a série 
de medidas. 

Tabela 2. Qualidades dos feixes de radiação implantados no 
LNMRI/IRD 

 10kV 25kV 30kV 50bkV 50akV 

Filtração 
adicional 
(mm Al) 

zero 0.372 0.208 1.008 3.989 

1° HVL 
(mmAl) 

0.0345 0.2453 0.1673 1.0687 2.3604 

2° HVL 
(mmAl) 

0.0466 0.3499 0.2722 1.6401 2.908 

C. H. 0.783 0.7011 0.6146 0.6516 0.8118 

A leitura dos dados coletados durante os experimentos, 
permitiu a escolha do ponto de tensão de operação da 
câmara, determinado a 2/3 da faixa de estabilidade de 

saturação, feita através da avaliação do gráfico obtido, como 
mostra a figura 2. 
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Fig. 2. Curva de Saturação  

2.3. Recombinação iônica 

A velocidade dos íons e elétrons é pequena quando o campo 
elétrico também apresenta pequenos valores, o que 
possibilita a ocorrência de recombinação, fazendo com que 
o número de cargas coletadas seja menor que o número de 
cargas produzidas. A taxa de recombinação diminui e chega-
se a uma região de saturação à medida que o campo elétrico 
é elevado, possibilitando que todos os íons produzidos sejam 
coletados. A extensão desta região chega à um ponto limite, 
onde os elétrons alcançam energia cinética superior a 
energia de ligação dos elétrons das camadas mais afastadas 
do núcleo. A equação é demonstrada por Attix [3] para a 
correção da recombinação em caso de irradiação contínua, 
define um fator que representa a eficiência na coleção dos 
íons durante a ionização da câmara. Desta forma, podemos 
dizer que: 
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onde: →1Q  carga na tensão de operação (no caso 
estudado de 2000 V). 

  →2Q  metade carga da tensão de operação (no caso 
estudado de 1000 V). 

3. RESULTADOS 

O volume de interesse foi determinado à partir da aplicação 
da equação do volume de um cilindro reto, chegando-se ao 
valor de 0.98 mm3. 

A avaliação feita à partir do gráfico da curva de saturação 
possibilitou a determinação do valor do ponto de operação 



com uma tensão de 2000 V e um fator de correção de 
recombinação de 0.99952 para a qualidade de 50bkV. 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

O ponto de operação obtido para a câmara de ar livre de 
volume variavel modelo 481 de 2000V está dentro do valor 
esperado para o volume expandido de 1.861 mm3 e para o 
volume da câmara colapsada de 0.880 mm3. 

A execução desta etapa viabiliza a utilização da câmara 
como referência na grandeza kerma no ar. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao Sr.Francisco Bossio pela discussão 
dos resultados e a dedicação e colaboração do(a)s Sra Érika 
Sales LNMRI/IRD, Sr Mariano LCR/UERJ e Sr Ailson S. 
Alves DIENG/IRD. 

REFERÊNCIAS 

[1] Cardoso R. S., Bossio F., Peixoto J.G.P, "Avaliação de 
componentes de um padrão primário para feixes de raios-x 
de mamografia" INAC 2002, VI ENAN, Rio de Janeiro, 
2002. 

[2] Peixoto J.G.P. e deAlmeida C.E.V "Avaliação da incerteza 
na implantação de um sistema de calibração na faixa da 
mamografia" Metrologia 2003, Recife, 2003. 

[3] ATTIX F.H., "Determination of Aion and Pion in the new 
AAPM radiotherapy dosimetry protocol", Med. Phys. 11, 
714 - 6, 1984. 

[4] Peixoto J.G.P. e deAlmeida C.E.V, "Implementation of the 
Brazilian primary standard for x-ray" International 
symposium on standards and codes of practice in medical 
radiation dosimetry IAEA-CN-96-18P (Vienna: 
Austria),2002. 

[5] da Silva T.A. "Comunicação privada sobre a doação da 
Câmara de ar livre de volume variável modelo 481, 1997. 

[6] ATTIX F.H., "Introduction to radiological physics and 
radiation dosimetry" (New York: Wiley), 1986. 

 

Autor: BSc., Ricardo de Souza Cardoso, Laboratório Nacional de 
Metrologia das Radiações Ionizantes - LNMRI/IRD/CNEN, Caixa 
Postal 37750, CEP: 22780-160, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, tel.: 
+552134118056 e fax: +5521 34118163, e-mail: 
ricardo@ird.gov.br.. 

 


