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Sumário: O objetivo do presente trabalho é a implantação 

de um arranjo experimental para aplicação de ensaios de 

calibração de instrumentos de medir radiação a baixa taxa 

de dose, isto é instrumentos que meçam taxas menores do 

que 10 Sv/h. 
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1. INTRODUÇÃO 

As atividades do Laboratório de Calibração de 

Monitores de Radiação, LCMR, iniciaram na década de 

70. Até 2005 as calibrações de instrumentos eram 

realizadas em campos isotrópicos produzidos por fontes 

de Cs137 e Co60. A partir daí o LCMR passou a utilizar 

de fontes de Cs137 e Co60 armazenadas em um irradiador 

Buchler OB85, gerando campos colimados, possibilitando 

a calibração de monitores de área na faixa de taxas de 

dose entre 2 Sv/h e 80 mSv/h, para Cs137, e entre 2 

Sv/h e 1mSv/h para 60Co ([1], [2], [3] e [4]). 

 Contudo, atualmente, há uma área ainda carente 

de serviços de calibração que se trata dos instrumentos de 

medir radiação ambiental, onde os campos de radiação 

são extremamente baixos da ordem de 0,1 a 10 Sv/h.  

 Para se fazer ensaios de calibração, devem ser 

implantados campos padronizados. Isto é realizado 

através da instalação de fontes de radiação de diferentes 

intensidades e energias. Essas fontes devem ser acionadas 

por controle remoto. Para os ensaios de calibração, deve 

ser montado um arranjo experimental, de tal modo que o 

feixe de radiação esteja alinhado ao eixo do sistema de 

posicionamento com suporte para colocação dos 

instrumentos a serem calibrados. Além disso, o 

laboratório deve ter um padrão de medição, de 

características e desempenho adequados, calibrado a fim 

de garantir a rastreabilidade das medições na calibração 

dos instrumentos a serem calibrados. É com este padrão 

que deve ser feita a dosimetria de feixe, procedimento 

inicial antes do ensaio de calibração. 

O LNMRI, já possuía fontes de radiação, ou seja o 

irradiador da marca Buchler modelo OB34 e o padrão de 

referência, a câmara de ionização da PTW modelo LS10 

de 10 litros. Concentrou-se o trabalho na montagem do 

arranjo experimental, testes e calibração da câmara LS10 

e na dosimetria dos feixes para diferentes fontes. 

 

Desenvolvimento do Trabalho: 

A – Montagem do Setup 

Para a obtenção de campos de radiação de menor 

intensidade o LNMRI já havia adquirido um sistema de 

fonte da marca Buchler modelo OB34, com fontes de 

137Cs com as  atividades de 7,4 MBq, 74,0 MBq, 740,0 

MBq, 7,4 GBq e fontes de 60Co com atividades de 3,7 

MBq, 25,9 MBq e 370,0 MBq (certificados de 2001). 

 O arranjo experimental foi montado na mesma 

sala de calibração dos monitores de área. O Buchler OB34 

foi instalado ao lado oposto do trilho do sistema Buchler 

OB85, de modo a usar o mesmo sistema de 

posicionamento dos instrumentos a serem calibrados já 

existente. Na figura 1 é apresentada uma vista geral da 

sala de calibração. 

Fig. 1 – Buchler OB 34 instalado no lado oposto ao 

Buchler OB85, já existente na sala de calibração. 
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 Para alinhar o feixe de radiação em relação aos 

trilhos foram utilizados dois lasers: um fixo no sistema 

Buchler OB85, já ajustado, e o outro no lado oposto para 

o posicionamento dos instrumentos. 

 Uma vez alinhado o feixe, foi necessário estimar 

o valor do nível radiação de fundo a 1 m da fonte, isto é, 

na situação de fontes recolhidas. Obteve-se o valor de 

aproximadamente 0,3 Sv /h para a média de radiação de 

fundo, a 1m de Buchler OB34. Este nível de radiação é 

considerado alto para um laboratório de calibração para 

baixa taxa de dose ( 10 Sv/h). Isto se deve a presença de 

outras fontes de radiação, a sala não é exclusiva para esta 

atividade. Mas mesmo assim pode-se dizer que ainda é 

possível fazer alguns procedimentos de calibração. 

 

B – Desempenho do Padrão de Referência 

 

O padrão de referência é uma câmara de 

ionização PTW modelo LS10, cujas características são 

descritas adiante. 

  Antes de ser iniciada a dosimetria, a câmara 

deve passar por rigoroso controle, para verificação do seu 

perfeito funcionamento, que deve constar de teste de fuga, 

repetitividade e reprodutibilidade.  

Os resultados dos testes realizados na câmara 

LS10 estão apresentados a seguir: 

Teste Data Valor 

medido 

Limite 

Corrente de Fuga (A) 21/02/2008 -3,48 x 10-15 1 x 10-14 

Repetitividade (%) 0,26 0,5 

Reprodutibilidade (%) 0* 1 

* A metodologia do cálculo do Tempo de Controle foi modificada, 
sendo este valor escolhido para referência. 

 Após a realização dos testes confirmando seu 

funcionamento, calibrou-se a câmara LS10 da PTW 

número de série 89003 (certificado n
o
 C02/032008 de 

18/03/2008), versus a câmara ionização padrão da PTW 

modelo M 32002 número de série 025, (certificado n 
o
 

6.62 – 40/07K em 23/11/2007, calibrada no Physicalisch 

Technische Bundesanstat – PTB).    

Câmara/série Coeficientes  de 

Calibração 

Grandeza/unidade 

Cs-137 Co-60 

LS10/89003 3,164x103 

± 2,1% 

3,064x103 

± 2,2% 

KAR [Gy. C-1] 

 
C- Dosimetria do feixe 

 

A determinação do valor verdadeiro convencional (VVC) 

da grandeza de interesse em função da distância da fonte é 

feita por meio de dosimetria do feixe, utilizando para isso 

uma câmara de ionização apropriada calibrada em termos 

da grandeza kerma no ar. A dosimetria do feixe pode ser 

efetuada com o propósito de comissionamento do arranjo 

experimental ou para verificação rotineira do rendimento 

das fontes com freqüência mínima anual. A dosimetria 

para comissionamento das fontes é realizada antes de 

colocar o sistema de irradiação operacional. A dosimetria 

de verificação visa acompanhar o rendimento da fonte, 

por isso o número de pontos amostrados pode ser menor. 

 

A grandeza de medição do padrão de referência é 

o kerma no ar e a partir do kerma no ar são derivadas 

todas as demais grandezas operacionais de radioproteção.  

C.1 Modelo 

No presente trabalho, foi utilizado o procedimento já bem 

estabelecido no SEMRI/LMNRI “7.1.1-03 Dosimetria das 

fontes radioativas da radioproteção [9], usado para a 

dosimetria do Buchler OB85. 

Os valores da taxa de kerma no ar, Kar(d), são calculados 

pelas seguintes expressões, conforme o tipo de fonte de 

radiação utilizada: 

d

K
=(d)K

b

o

ar   (1) 

Onde: 

Ko é a taxa de kerma no ar a 1 metro; 

d é a distância em metros; e 

b é o parâmetro de ajuste da curva de potência y=a x
b
, que 

é próximo do valor -2. 

A fórmula utilizada na determinação do VVC 

para diversas distâncias, parte de uma curva de potência 

com valor de b próximo a –2, como previsto pela da lei do 

inverso do quadrado da distância. 

C.2 – Medições e Tratamento de Dados 

Foram realizadas as dosimetrias dos campos 

gerados pelas sete fontes contidas no Buchler OB34 e os 

respectivos tratamentos dos dados experimentais obtidos. 

Na dosimetria para comissionamento da fonte de 

radiação, as medidas foram realizadas a partir de 0,50 m 

com acréscimos de 0,50 m até a distância de 

aproximadamente 5,0 m para cada uma das fontes 

estudadas. A câmara de ionização foi posicionada no 

plano horizontal que passa pelos centros geométrico da 

fonte e o da fonte radioativa. 

Selecionada a fonte e inicia-se a irradiação da 

câmara. Mede-se então o tempo necessário para a 

obtenção de uma leitura de referência no eletrômetro. Tal 

medida foi repetida, no mínimo, cinco vezes consecutiva 

para cada distância. 

A leitura média é obtida por meio da razão entre 

a leitura de referência e o tempo (medido com um 

cronômetro digital). Essa leitura média foi corrigida para 



temperatura e pressão de referência. Esse processo foi 

repetido para cada fonte. 

Para facilitar a realização das medições, foi 

utilizado um programa computacional em “LABVIEW”, 

que faz a aquisição automática de todas as medições 

durante a dosimetria. 

Na Figura 2, é mostrada a câmara LS10 

posicionada, à distância máxima do Buchler, ou seja, 5 m. 

 

Fig. 2 – Câmara LS10 posicionada para dosimetria das 

fontes do Buchler OB34. 

 Para cada grupo de n leituras, se obterá um valor 

médio L e o desvio padrão do mesmo, sendo que: 

 
n

L
=L i

k

i

  (2) 

e o desvio padrão percentual se define por: 

L

L
S%=

S

L
100% (3) 

Correção para temperatura e pressão 

Determinação da taxa de kerma no ar 

Correção para o tamanho finito da câmara 

Ajuste dos pontos experimentais 

Cálculo do decaimento das fontes. 

III. RESULTADOS 

 As leituras obtidas com a câmara LS10 foram 

corrigidas para o tamanho finito da câmara através do fator 

1/k calculado de acordo com a notação de Kondo e 

Randolph [8]. 

 Os gráficos apresentados a seguir, mostram as 

curvas com os valores experimentais obtidos e já 

corrigidos para o tamanho finito da câmara,para as fontes 

de 
137

Cs e 
60

Co, também pode se observar as curvas 

ajustadas pelo método dos mínimos quadrados e os 

valores dos parâmetros. 
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Gráfico 1 – Curvas referentes a dosimetria do campo 

gerado pela fonte de 
137

Cs com atividade de 7,4 GBq. 
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Gráfico 2 – Curvas referentes a dosimetria do campo 

gerado pela fonte de 
137

Cs com atividade de 740 MBq. 
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Gráfico 3 – Curvas referentes a dosimetria do campo 

gerado pela fonte de 
137

Cs com atividade de 74 MBq. 
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Gráfico 4 – Curvas referentes a dosimetria do campo 

gerado pela fonte de 
60

Co com atividade de 370 MBq. 
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Gráfico 5 – Curvas referentes a dosimetria do campo 

gerado pela fonte de 
60

Co com atividade de 25,9 MBq. 

 

IV. CONCLUSÃO 

 A sala de calibração não é a mais adequada para 

medidas de baixa taxa de dose, pois seu background é da 

ordem de 0,3 Sv/h, dado levantado a 1m do Buchler, 

porém mesmo assim é possível se trabalhar com as fontes 

de maior intensidade. Além disso, no futuro há a 

possibilidade do irradiador ser instalado em outra sala. 

Os gráficos das fontes com atividades menos 

intensas de 7,4 MBq de césio e 3,7 MBq de cobalto não 

foram plotadas pois só foi possível medir a 0,5 m e 1m 

devido a baixa intensidade do campo. 

Apesar dos excelentes resultados dos testes 

preliminares e da corrente de fuga baixa da câmara LS10, 

os resultados apontam para uma dependência significativa 

da câmara com as taxas de dose menores que 5 Sv/h, isto 

pode ser observado nos gráficos. Os coeficientes de 

variação das medidas tiveram valores muito altos, sendo o 

maior da ordem de 40% para as fontes de 
137

Cs de 74MBq 

e 7,4 MBq e para as fontes de 
60

Co de 25,9 MBq e 3,7 

MBq o maior foi da ordem de 30%. Isto demonstra que, 

apesar da câmara estar em boas condições de medida, ela 

não é a mais adequada para realizar medidas em campos 

de baixa intensidade. Uma alternativa já está sendo 

buscada com a aquisição de um detector proporcional 

selado, TRADOS da Vacutec, que mede doses na faixa de 

nSv/h até Sv/h, com boa reprodutibilidade.  

Este trabalho terá prosseguimento com a 

aquisição do detector proporcional TRADOS da Vacutec, 

que deverá nos dar melhores informações sobre os 

campos gerados pelas fontes do Buchler OB34. Enquanto 

se aguarda a chegada do novo instrumento, serão 

repetidas as medidas realizadas com um tempo superior 

de aquisição, tentando minimizar os problemas de 

dependência da câmara LS10. Posteriormente, o estudo da 

radiação espalhada na sala e o background deverão ser 

mais trabalhados. Após isto, poderemos dar 

prosseguimento ao programa estabelecido sendo: os 

ensaios pilotos de calibração, desenvolvimento de 

procedimentos e determinação das incertezas. 
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