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Resumo: Este trabalho faz parte de um plano de cooperação 
entre o LNMRI/IRD e o LCR/UERJ, para a montagem de 
um laboratório de calibração primária no IRD e um 
laboratório secundário no LCR, ambos calibrados para 
feixes mamográficos, que farão parte de uma Rede Nacional 
de Calibração. Para a montagem do laboratório primário, o 
primeiro passo foi instalar dois colimadores adicionais, para 
garantir que a área do feixe sobre a câmara de ionização 
estivesse dentro dos padrões  internacionais de calibração. 
Para isso, os colimadores foram construídos obedecendo a 
regras geométricas, sendo o primeiro de formato cônico e o 
segundo cilíndrico, evitando assim os efeitos da radiação 
espalhada nas bordas. Com a utilização desse sistema de 
colimação, verificamos que a uniformidade do campo de 
radiação que atinge a câmara de ionização é superior a 98% 
da área total, garantindo assim uma maior precisão na 
medida. 

Palavras chave: metrologia das radiações ionizantes, 
sistemas de colimação, padrão primário. 

1. INTRODUÇÃO 

As estatísticas publicadas pelo Ministério da Saúde indicam 
que no ano de 2002 houve uma incidência de cerca de 
30.000 novos casos de câncer de mama no país[1]. A 
população feminina que pode se beneficiar de um 
diagnóstico precoce de câncer de mama, e que se encontra 
na faixa etária igual ou acima de 40 anos é de cerca de 
10.000 mulheres. Recomenda-se que as mulheres, mesmo 
assintomáticas, entre 40 e 50 anos realizem um exame 
mamográfico a cada dois anos, e após os 50 anos uma 
mamografia anual. 

O estabelecimento de um programa que garanta a qualidade 
da mamografia deve incluir a estimativa das grandezas e 
padrões gerais estabelecidos internacionalmente. Para a 
realização deste programa é necessário que os instrumentos 
sejam calibrados na grandeza física recomendada, para cada 
qualidade de feixe usado na mamografia. Atualmente, 
existem padrões bem estabelecidos para as qualidades dos 
feixes usados em mamografia, cujo grau de confiabilidade 
tem sido demonstrado por intercomparações realizadas entre 
os diferentes laboratórios primários. Entretanto, é tarefa 
principal dos laboratórios que compõem a Rede Nacional de 

Calibração, fornecer instrumentos calibrados nas grandezas 
e unidades físicas compatíveis com as qualidades de feixes 
usados em mamografia, de forma rastreada aos laboratórios 
primários[2]. 

Neste momento faz-se necessário definir as qualidades dos 
feixes que devem ser implementados no laboratório através 
da medida dos parâmetros específicos que definem estas 
grandezas. Além disso, é necessário fazer um estudo 
cuidadoso dos espectros de raios X para cada uma das 
qualidades de feixes e uma avaliação das incertezas 
associadas a cada parâmetro[3]. 

Para garantir a eficiência das medidas, o campo de radiação 
que incide sobre a câmara de ionização deve ser uniforme 
em sua totalidade e área de exposição sobre a câmara deve 
ser conhecida. Para isso, foi definido que os padrões 
primários deveriam, inicialmente seguir os estipulados pelo 
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) [4]. 

2. METODOLOGIA 

Antes da construção dos colimadores, primeiramente 
definimos que os mesmos deveriam ficar fixos próximos à 
fonte, e que a distância padrão da câmara à fonte de radiação 
deveria ser de 1000 mm. A área sobre a câmara, a essa 
distância, deve ter um formato circular com um diâmetro de 
100 mm. Na figura 1, podemos ver o correto 
posicionamento dos colimadores. 

 

Fig. 1 – Esquema de posicionamento dos colimadores. 
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Para a elaboração dos colimadores, foi utilizado chumbo 
revestido com 1mm de alumínio, a fim de evitar a radiação 
espalhada, e os colimadores apresentavam 8mm de largura 
em formato cônico (o primeiro) e 4mm de largura em 
formato cilíndrico (o segundo).  

A determinação da abertura dos colimadores foi estipulada a 
partir da determinação de se trabalhar com a fonte de 
radiação como um objeto pontual e o feixe como um corpo 
cônico. Sendo assim, usando os princípios básicos de 
geometria espacial e sabendo o correto posicionamento dos 
colimadores, calcula-se a abertura de entra e de saída do 
primeiro colimador. Usa-se o mesmo procedimento, para 
determinar a abertura de saída do segundo colimador, dessa 
forma evita-se o efeito de espalhamento de borda.  

O trabalho experimental do tamanho de campo foi feito 
deslocando-se a câmara de ionização de ar livre nos eixos 
horizontal e vertical. Foram feitas medidas quantitativas 
com a câmara de ionização à 500mm e 1000mm da fonte e, 
também, medidas qualitativas com filme radiográfico. 

É importante ressaltar que todos os dados encontrados, para 
o teste realizado com a câmara de ionização, foram 
utilizados uma única qualidade de feixe (50 kV), com uma 
filtração adicional de 3,9 mm de alumínio. 

3. RESULTADOS 

Nos gráficos que seguem, pode-se observar a quantidade de 
radiação que chega na câmara de ionização, em função do 
seu deslocamento. 

Os dois primeiros gráficos se reportam ao deslocamento da 
câmara nos planos horizontal e vertical, para uma distância 
fixa de 500 mm. 
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Fig. 2 – Deslocamento horizontal a 500 mm. 
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Fig. 3 – Deslocamento vertical a 500 mm. 

 
Pode-se notar em ambos os deslocamentos, que os 
resultados encontrados para o campo de radiação a essa 
distância, são bem uniformes e apresentam uma diferença 
relativa muito pequena, da ordem de 3% na horizontal e 6% 
na vertical.  

Os gráficos seguintes apresentam os resultados para os 
deslocamentos horizontal e vertical, porém para uma 
distância fixa de 1000 mm. 

Analisando agora os resultados encontrados para a distância 
de 1000 mm, pode-se observar melhor a existência de uma 
uniformidade muito grande nas proximidades de 50 mm 
para ambos os lados. Novamente verifica-se certa 
discrepância para o lado esquerdo em relação ao lado 
direito, que decai mais rápido. 
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Fig. 4 – Deslocamento horizontal a 1000 mm. 
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Fig 5 – Deslocamento vertical a 1000 mm. 

Analisando a figura 5, observa-se novamente um ponto 
acentuado da curva. Conforme o gráfico 3, que é 
equivalente, verificam-se valores mais elevados a medida 
que a câmara é baixada. 

A distância de 1000 mm encontram-se diferenças relativas 
da ordem de 3% na horizontal e 9% na vertical. 

Os resultados encontrados para o teste realizado com a 
película de filme, mostram que a área sobre a câmara tem 
exatamente a medida desejada, com um pequeno 
deslocamento para o lado esquerdo e com uma região de 
penumbra muito pequena.  

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Ao observar os gráficos, nota-se que a utilização do 
primeiro colimador, do tipo cônico, é de fundamental 
importância, pois ele define a área exata sobre a câmara de 
ionização. 

Observa-se, também, que a utilização desse sistema de 
colimação é eficiente para reduzir a área de penumbra sobre 
a câmara, que pode interferir nos resultados finais. 

Os resultados encontrados no plano horizontal, para ambas 
as distâncias de 500 mm e 1000 mm, comprovam que o 
feixe está pouco deslocado para o lado esquerdo.  

Esse fato pode ser justificado devido a uma diferença 
angular do anodo, que não está no plano paralelo com a face 
frontal da câmara de ionização. 

Para os resultados encontrados no plano vertical, observa-se 
uma acentuação na curva nos valores da parte inferior  em 
relação ao eixo central, próximo ao limite da área útil. Isso 
pode ser justificado pelo posicionamento do coletor no 
interior da câmara, que está localizado na parte inferior. 

Possivelmente a leitura maior pode estar relacionada com a 
ionização do ar próxima ao coletor da câmara, que é 
facilitado pelo posicionamento da mesma que está deslocada 
para baixo e pelo ângulo de incidência do feixe. 

Para os resultados com o filme radiológico, ao comparar 
com os encontrados por Evans e Patritridge [5], verifica-se 
que a utilização de um sistema com dois colimadores, 
qualitativamente, é mais eficiente que o uso de um único 
colimador. 

Finalmente, pode-se concluir que esse sistema de colimação 
não só é eficiente na obtenção de uma homogeneidade de 
carga sobre a câmara de ionização, como também é 
importante para os laboratórios que trabalham com 
calibração de radiações ionizantes. 
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