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Sinopse: O presente trabalho descreve o estudo das estimativas de incertezas da dosimetria do 
sistema irradiador STS 0B85 do LCI do IPEN/CNEN-SP. Este estudo é relevante para a 
determinação da melhor capacidade de medição quando o laboratório efetua calibrações rotineiras 
de instrumentos de medição de radiação próximos do ideal projetados para medidas em 
radioproteção. E também é uma exigência para a obtenção da acreditação do laboratório junto ao 
INMETRO. Para esta dosimetria foi utilizado sistema de referência do laboratório composto por um 
eletrômetro e uma câmara de ionização esférica, de 1 litro. As medições foram realizadas em cinco 
distâncias escolhidas de modo a abranger todo o intervalo do banco óptico de testes e utilizando-se 
três filtros atenuadores de modo a se estender à capacidade de medição. A grandeza utilizada para 
avaliação foi à taxa de kerma no ar para feixes de 137Cs e 60Co. Realizaram-se quatro séries de 
medições. Verificou-se a lei do inverso do quadrado da distância para estas séries e os respectivos 
conjuntos de incerteza. As séries: sem filtro, com um e dois filtros apresentaram boa concordância 
com a lei do inverso do quadrado da distância e a máxima incerteza obtida foi da ordem 1,7%. Na 
série com todos os filtros houve um desvio importante da lei do inverso do quadrado da distância e 
grande aumento da incerteza para as medições no final do banco óptico. 

 
 
1. Introdução 
 
 
Um dos objetivos do Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN) é declarar nos certificado de calibração emitidos as incertezas das 
medições de todos os instrumentos calibrados pelo laboratório. A avaliação destas estimativas 
também é uma exigência para a obtenção da acreditação na norma NBR ISO/IEC 17025 junto ao 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Esta 
acreditação facilitará aos clientes em geral, internos e externos, principalmente aos possuidores de 
certificações da Organização Internacional de Normalização (ISO) o estabelecimento de uma cadeia 
de rastreabilidade metrológica confiável, sem depender de auditorias da qualidade próprias 
(auditorias de segunda parte) no LCI.  

O objetivo deste trabalho é a determinação das incertezas de medição associadas à dosimetria do 
sistema de irradiação gama de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição 
(BIPM, 2003) e estabelecer uma metodologia para estimar as incertezas das grandezas de 
radioproteção com que o laboratório trabalha. 

 

2. Metodologia 
 
 
A grandeza metrológica avaliada neste estudo é o kerma no ar, cujas medições são rastreáveis ao 
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de 
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Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), por meio de 
uma câmara de ionização padrão terciário. Esta grandeza é medida no centro de um feixe de 
radiação gama fornecido por uma das duas fontes radioativas [137Cs (662 keV); 60Co (1250 keV)] 
do irradiador STS 0B85 em várias distâncias, previamente estabelecidas. A unidade dessa grandeza 
no SI é gray (Gy) e sua taxa é (Gy/h). A partir desta grandeza são derivadas outras grandezas, tais 
como as novas grandezas operacionais de dose e taxa de dose equivalente (pessoal e ambiental) do 
SI (IAEA, 1999) dadas em sievert (Sv) e (Sv/h). E outras que não estão no SI, mas que ainda são 
muito utilizados nos instrumentos enviados pelos clientes para calibração. Destas grandezas a mais 
comum é a exposição cuja unidade é o roentgen (R) e de sua taxa é (R/h).  

O dosímetro de referência utilizado no trabalho é composto por uma câmara de ionização esférica, 
de 1 litro, modelo PTW LS01, número de série W32002-035, fabricada pelo Physikalisch-
Technische Werkstätten (PTW), Alemanha e calibrada em 2003 (Certificado de Calibração 
C04/122003) pelo LNMRI, Brasil, acoplada a um eletrômetro, modelo UNIDOS e número de série 
10474, fabricado pelo Physikalisch-Technische Werkstätten (Alemanha) e calibrado no PTW 
(Physikalisch-Technische Werkstätten), Alemanha. O irradiador é fabricado pela STS, modelo 
0B85 com os seguintes absorvedores com formato de discos de chumbo com 22 mm de espessura, 
modelo nº OB85.10.2, 18 mm de espessura, modelo nº OB85.10.3 e 26 mm de espessura 
(construído no IPEN). O absorvedor nº OB85.10.2 corresponde a um fator de atenuação de 1/10, em 
conjunto com o absorvedor nº OB85.10.3 o fator de atenuação alcança 1/100 e aproximadamente 
1/1000 com todos os absorvedores para a fonte de Cs-137. A ordem de colocação dos absorvedores 
é determinada por um dispositivo fixador. São utilizadas as seguintes fontes radioativas: 60Co, com 
atividade nominal de  37GBq +/- 10% (maio de 1995); 137Cs, com atividade nominal de 740GBq 
(+15% -10%) (abril de 1995) fabricadas pela Amersham Buchler.  

O estudo foi iniciado pelo estabelecimento de todas as etapas envolvidas na dosimetria. Isto é, todos 
os equipamentos, instrumentos e arranjos de localização, posicionamento e fixação de instrumentos 
e das sondas foram verificados. Têm-se aqui envolvidos a sala de irradiação, o sistema irradiador, o 
banco ótico, os instrumentos de monitoração ambiental da sala (temperatura, umidade e pressão 
atmosférica) e o dosímetro de referência. As medições são repetidas em 6 pontos de modo a 
abranger todo o banco ótico. Dessas medições, três têm significados especiais: o ponto de medição 
mais próximo da fonte pode ser utilizado para realizar testes de "saturação do detector em 
medidores de radiação" e também testes para confirmar a linearidade de um instrumento medidor de 
radiação; o segundo ponto especial é a distância mínima recomendada para calibração (LNMRI, 
2003), essa distância varia conforme o conjunto de absorvedores utilizados para realizar a 
calibração; o terceiro ponto importante avaliado é o que corresponde a maior distância possível para 
calibração, onde a influência da fuga de radiação do irradiador é mínima, porém, para os casos onde 
se utilizam todos os absorvedores, as indicações dos instrumentos medidores de radiação ficam 
próximos dos valores de background e o conhecimento das incertezas de medição torna-se 
importante para validar estas medições. 

A relação que fornece as taxas de kerma no ar é dada pela equação 1 a seguir. 
   

kar=Ld*Fc*ftp*t-1                                                                  (1) 
onde:  kar  é a taxa de kerma no ar 

Ld  é a indicação do eletrômetro 
Fc  é o fator de calibração 
ftp  é o fator de temperatura e pressão 
t  é o tempo de coleção da carga pelo eletrômetro. 

 
E a incerteza da taxa de kerma no ar é da pela equação 2: 

µkar2 
= µLd2 * CiLd2

+ µFC2
 * CiFC2 

+ µftp2
* Ciftp

2 
+ µt2 * Cit

2                     (2) 
 



 
onde  µkar é a incerteza da taxa de kerma no ar; 
 µLd é incerteza da indicação do dosímetro (Ld) (repetitividade); 
 Cild é o coeficiente sensibilidade ou derivada parcial de Ld; 
 µFCé a incerteza do fator de calibração; 
 CiFC é o coeficiente sensibilidade ou derivada parcial de FC; 
 µftpé incerteza do fator de temperatura e pressão; 
 Ciftp é o coeficiente sensibilidade ou derivada parcial de ftp; 
 µté incerteza do tempo de integração; 
 Cit é o coeficiente sensibilidade ou derivada parcial de t. 

 

Foram avaliadas individualmente as componentes de incertezas de cada uma destes fatores. A 
quantificação dessas incertezas é realizada seguindo-se os procedimentos descritos na Versão 
Brasileira do Documento de Referência EA-4/02 (EA, 1999). 

 

3. Resultados 
 
 
3.1 Incerteza nos instrumentos de monitoramento ambiental 
 

Higrômetro 

A avaliação das incertezas foi iniciada pelos instrumentos de monitoração ambiental. Neste trabalho 
usou-se um higrômetro analógico fabricado pela René Graf (Haenii), número de série 13641 e 
certificado de calibração LTR 5673 da Viscome Comercial Metrológica Ltda, filiada a Rede 
Brasileira de Calibração (RBC). A correção da indicação do instrumento foi realizada a partir da 
equação de correção 3 obtidas por meio dos resultados apresentados no certificado de calibração do 
higrômetro.  

Equação 1:  Ic= -33,69 + 2,03*I - 0,001*I2                                                               (3) 

onde I é indicação da % de umidade do higrômetro 

A incerteza do instrumento foi estimada a partir das componentes apresentadas na figura 1. A 
incerteza na calibração foi retirada do certificado e a resolução é a menor divisão da escala do 
instrumento. A dúvida na leitura foi estimada por procedimento apropriado para obter-se um 
estimador de variância para uma única medição, com estas componentes foi gerada uma planilha de 
avaliação de incertezas (EA, 1999).  
 

Incerteza *Graus de Percentual de
Padrão liberdade contribuição

Símbolo Nome Valor Unidade Tipo Distrib. Divisor Valor Unidade u i ni [%]
UC incerteza de cal. 3 % B normal 2 1 1,5000
UR incert. Resolução (R/2) 1 % B R 1,732 1 0,5774
UM incert. da medição 2 % B R 1,732 1 1,1547

Incerteza combinada 1,98
k= 2,00

Incerteza Expandida
(95,45%)

4,0

* Quando a célula estiver branca significa que o grau de liberdade é infinito

Componentes da incerteza Coeficiente de
sensibilidade

Figura 1. Planilha de componentes de incertezas do higrômetro 
 

  



 
A incerteza obtida foi de: 4% para o nível de confiança de 95,45% e fator de abrangência k = 2. A 
umidade não interfere diretamente na medição da grandeza kerma no ar, mas é um fator limitante 
para a utilização do dosímetro de referência (LNMRI, 2003). 

  

Barômetro 

O segundo instrumento avaliado foi o barômetro analógico da marca Taylor, identificação LCI 005, 
com certificado de calibração N. º.PS-05-104/04 fornecido pela empresa Setting Calibrações e 
Ensaios filiada a RBC. O certificado fornece a equação 4 de correção das indicações do barômetro. 

 

Y = -0,10571 + 1,00254 X                                                               (4) 
 
onde X é a pressão indicada no barômetro. 
A incerteza declarada no certificado barômetro é de 0,19% em relação à amplitude da faixa de 
indicação, com fator de abrangência k = 2 para uma de probabilidade aproximadamente 95%. 
Declaram também uma repetitividade de 0,18% em relação à amplitude da faixa de indicação. A 
amplitude da faixa de indicação é de 15cmHg ou 19,99 kPa. A incerteza deste instrumento foi 
estimada a partir dos componentes indicados na planilha da figura 2. 

 

Componentes da incerteza Coeficiente de Incerteza Graus de Percentual de
sensibilidade Ci Padrão liberdade* contribuição

SímboloNome Valor Unidade Tipo Distrib. Divisor Valor Unidade ui (kPa) ni [%]
1 UC incerteza de cal. 0,1851 kPa B normal 2 1 0,092560 0,51
2 UR incert. Resolução (R/2) 0,05 cmHg B R 1,732051 0,0666611 kPa 0,001924 0,01
3 URep Repetitividade 0,1754 kPa B normal 2 1 0,087688 0,48
4
5
6
uc Incerteza combinada 0,127516

k= 2,00
U95 Incerteza Expandida (95,45%) 0,255032

(atenção no arredondamento de valores)
Obs.: * Quando a célula estiver em branco significa que o grau de liberdade é infinito

 
Figura 2. Planilha de componentes da incertezas do barômetro  
 

A incerteza na calibração e a repetitividade foram retiradas do certificado de calibração e a 
resolução é a menor divisão da faixa de indicação do instrumento. A dúvida na leitura foi estimada 
por procedimento apropriado para obter-se um estimador de variância para uma única medição, 
comparados os resultados e escolhido o pior caso de erro de medição; com estas componentes foi 
gerada uma planilha de avaliação de incertezas (EA, 1999). A incerteza expandida obtida foi de: 
0,25 kPa ou 1,0% da amplitude da faixa de indicação, para k = 2 e nível de confiança de 95,45%. 

 

Termômetro 

O terceiro instrumento para monitoração de condições ambientais é o termômetro de bulbo de 
mercúrio, fabricado pela Incoterm, identificação número 183697/02 e certificado 50 371, fornecido 
pelo laboratório de metrologia AMAEI/DME do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) filiado a 
RBC. A incerteza declarada no certificado do termômetro é de 0,05 oC, com fator de abrangência 
k = 2 e de aproximadamente probabilidade 95% e a resolução é de 0,1 oC e a dúvida na leitura é de 
0,2 ºC, verificada conforme procedimento apropriado. A incerteza deste instrumento foi estimada a 
partir dos componentes mostrados na planilha da figura 3. 

 



 
Incerteza Graus de Percentual de
Padrão liberdade contribuição

Símbolo Nome Valor Unidade Tipo Distrib. Divisor Valor Unidade ui ni [%]

UC incerteza de cal. 0,05 oC B normal 2 1 0,025000
UR incert. Resolução (R/2) 0,1 oC B R 1,732 1 0,057735
UM incert. da medição 0,2 oC B R 1,732 1 0,115470

Incerteza combinada 0,13150
k= 2,00

Incerteza Expandida (95,45%) 0,3
* Quando a célula estiver em branco significa que o grau de liberdade é infinito

Coeficiente de
sensibilidade

Componentes da incerteza

 
Figura 3. - Planilhas de componentes de incertezas do termômetro 
 

A incerteza expandida do termômetro para um nível de confiança de 95,45% e fator de abrangência 
k=2 foi de 0,3 ºC, estimada por meio de planilha apropriada (EA, 1999). As correções apresentadas 
no certificado de calibração não foram consideradas porque estas são da mesma ordem da incerteza 
de calibração fornecido no certificado e menores que a incerteza expandida do instrumento.  

 

3.2 Incerteza no fator de correção para temperatura e pressão 
 
Esta incerteza é soma quadrática das incertezas expandidas do termômetro e do barômetro. A 
relação é dada pela equação 5. 

ftp = [(273,15 + t)/293,15]*(101,325/p)                                                            (5) 

onde t e p são, respectivamente, os valores de temperatura e pressão ambientais. 

Na figura 4 são mostradas as componentes de incertezas. As linha de 6 até 10 da planilha foram 
aproveitadas para colocar-se os fatores que compõem os coeficientes de sensibilidade, obtidos por 
meio de derivadas parciais da equação 5.  

 
Incerteza Graus de Percentual de
Padrão liberdade * contribuição

Símbolo Nome Valor Unidade Tipo Distrib. Divisor Valor Unidade u i (***) ni [%]

1 ut incerteza na temperatura 0,3 oC B N 2 0,003736 1/oC 0,000560 48%

3 up incerteza na pressão 0,1 kPa B N 2 -0,01208 1/kPa -0,000604 52%

6 Cit (0,34564)/p

7 Cip " -(273,15+t)]/(293,15 * p 2)

9 T Temperatura: 26 oC
10 P Pressão: 92,53 kPa
uc Incerteza combinada UC 0,000824

k= 2,00
U95 Incerteza Expandida (95,45%) Uexp. 0,002

(atenção no arredondamento de valores)
Obs.: * Quando a célula estiver em branco significa que o grau de liberdade é infinito

Coeficiente de
sensibilidade CiComponentes da incerteza

 
Figura 4. – Planilha de componentes de incerteza do fator de temperatura e pressão. 
 

3.3 Incerteza na taxa de kerma no ar de referência 
 
A dosimetria do feixe de radiação é realizada usando um dosímetro constituído de uma câmara de 
ionização, padrão terciário, e um eletrômetro, já descritos anteriormente. As componentes a 
incertezas, descritas na planilha da figura 5, provém da equação 1. 

 
 



 
Componentes de incerteza   Coeficientes de 

sensibilidade 
Incertezas padrão 

(Gy/h) 
Repetividade  1,91E-13 C 1,04E+07 Gy/(C.h) 1,9819E-06 
Fator de calibração 3,63E+02 Gy/C 1,05E-06 C/h 1,9113E-04 
Fator de temperatura e pressão 0,002 **** 2,45E-02 Gy/h 2,0176E-05 
Incerteza no tempo 2,78E-06 h -9,83E+00 Gy/h2 -1,5764E-05 
    Nível de confiança:  94,45% 

Incerteza expandida  3,86E-04 Gy/h K=2  
Figura 5. - Planilha de componentes de incertezas da taxa de kerma no ar. 

 
A incerteza no fator de calibração é fornecida pelo certificado de calibração da câmara de ionização. 
A repetitividade, que é a incerteza na tendência do dosímetro, é obtida por meio do desvio padrão 
das medições, dividido pela quantidade de medições . É procedimento do laboratório utilizar cinco 
medições consecutivas que não apresentem tendências, após a estabilização do dosímetro de 
referência. Após uma seqüência de 10 medições se não houver uma seqüência medições sem 
tendências verifica-se se as condições ambientais estão corretas, se há algum problema com a 
câmara de ionização ou com o eletrômetro e seus respectivos cabos e conectores. Geralmente 
problemas nestas variáveis implicam na não estabilização correta do dosímetro de referência. 

A incerteza no fator de correção para temperatura e pressão provém da soma das incertezas 
expandidas do termômetro e do barômetro usados no laboratório (EA, 1999) obtidas por meio da 
planilha apresentada na figura 4. 

A incerteza do tempo de integração foi estimada em 0,01s. Esta incerteza foi estimada mediante o 
uso da experiência da equipe do laboratório, que entende que quando se usam os cronômetros 
internos dos instrumentos de referência este tipo de incerteza tende a zero, e também porque o 
manual do instrumento não aponta uma incerteza específica para este item. 

Os coeficientes de sensibilidades são obtidos por meio das derivadas parciais das componentes de 
incertezas da equação 1. A incerteza da taxa de kerma no ar é a soma quadrática das componentes 
expressas na equação 2, conforme exibido na planilha apresentada na figura 5. 

 

3.4 Outros fatores que interferem na estimação das incertezas 
 

As incertezas das distâncias onde foram feitas as medições não interferem na estimação incerteza da 
grandeza kerma no ar, mas devem ser considerados quando da calibração de outros instrumentos ou 
da irradiação de amostras no campo radioativo de referência. Além disso, as equações de correção 
das indicações dos instrumentos de monitoração ambiental também devem ser consideradas quando 
da expressão de seus valores para evitar calibrações e irradiações de amostras em condições 
incorretas (LNMRI, 2003). 

É necessário um cuidado especial com as regras de arredondamentos na apresentação dos 
resultados: não arredondar as incertezas para menos em mais de 5% e apresentar no máximo dois 
dígitos significativos (EA, 1999). A atenção a estas regras é muito importante, principalmente 
quando incerteza é expressa em porcentagem para uma relação entre valores muito pequenos. Às 
vezes a incerteza aumenta só porque não podemos arredondar para menor sem infringir uma das 
regras. Isto pode não parecer óbvio, mas acontece freqüentemente quando utiliza-se planilhas 
eletrônicas que sempre trabalham com todos os dígitos. Neste trabalho optou-se por arredondar 
todos os valores para maior. 

 

 

 



 
4. Discussões 
 

 

Os resultados da dosimetria são apresentados em tabelas, mostrando o melhor caso e o pior caso, 
quanto a incerteza para a fonte de 137Cs. Optou-se por apresentar a incerteza absoluta e a relativa 
juntas para facilitar a avaliação dos resultados. 

As taxas de kerma no ar apresentadas na tabela 1 têm excelente correlação com a lei do inverso do 
quadrado da distância e a principal componente das incertezas é a incerteza no fator de calibração. 
Os resultados das incertezas para a fonte de 60Co são muito semelhantes. 

 
Tabela 1. Resultado da dosimetria do irradiador STS OB85, melhor caso 

Medições sem absorvedores Fonte: Cs-137 

Ref. Distância 
(cm) 

kerma no ar 
(mGy/h) 

Incerteza* 
(mGy/h) 

Incerteza relativa* 
% 

1 75 80,45 1,14 1,42 
2 120 30,40 0,44 1,45 
3 126,9 27,31 0,39 1,43 
4 226,9 8,47 0,12 1,42 
5 326,9 4,05 0,06 1,48 
6 426,9 2,37 0,04 1,69 

*Para fator de abrangência k = 2 e nível de confiança de 95,45% 

 
Na tabela 2 temos o pior caso, onde as taxas de kerma no ar não têm boa correlação com a lei do 
inverso do quadrado da distância e há muita dispersão nas incertezas. As principais fontes de 
incerteza são a repetitividade e o fator de calibração. Essa situação se deve em parte a grande 
atenuação sofrida pelo feixe, resultando em taxas próxima a da radiação de fundo. Outra causa 
possível é a influência do espalhamento de radiação gama na sala de calibração, principalmente no 
final do banco ótico. Uma terceira causa da flutuação dos resultados é o arredondamento das taxas 
de incertezas para maior. Estes resultados demonstram a necessidade da limitação dos pontos de 
calibração entre as referências 2 e 4 da tabela 2 (LNMRI, 2003 Também indicam a necessidade de 
um melhor estudo da radiação de espalhamento da sala de calibração, bem como uma melhor 
avaliação da influência dos absorvedores nos resultados das taxas de kerma no ar. Os resultados 
para a fonte de 60Co são semelhantes e se aplicam as mesmas limitações.  

 
Tabela 2. Resultado da dosimetria do irradiador STS OB85, pior caso 

**Medições com todos os absorvedores  Fonte: Cs-137 

Ref. Distância 
(cm) 

kerma no ar 
(mGy/h) 

Incerteza 
(mGy/h) 

Incerteza relativa 
% 

*Fator de abrangência 
k 

1 75 0,0600 0,0020 3,3 2,08 
2 120 0,0196 0,0003 1,5 2,00 
3 126,9 0,0193 0,0004 2,1 2,11 
4 226,9 0,0062 0,0004 6,4 2,65 
5 326,9 0,0016 0,0005 31,2 2,87 
6 426,9 0,0015 0,0006 40,0 2,87 
*Para um nível de confiança de 95,45% - **Espessura dos absorvedores de chumbo: OB85.10.2 (22 mm); OB85.10.3 
(18 mm); S/N (26 mm)  

 



 
5. Conclusões 
 
 
Foi realizada a dosimetria e estabelecido uma metodologia para estimar de incertezas do feixe de 
radiação gama do irradiador da sala de calibração em nível de radioproteção do LCI. Foram 
sugeridas providências para evitar-se calibrações e irradiações de amostras nas situações em que as 
incertezas ultrapassaram os valores máximos permitidos. Os resultados da dosimetria indicam que 
para as situações onde não usados absorvedores de feixe ou são usados os absorvedores originais 
que vieram com o irradiador - atenuação de até 1/100 - os resultados apresentam excelente 
correlação com a lei do inverso do quadrado da distância e a principal componente de incertezas é o 
fator de calibração. Na situação em que se usa todos os absorvedores - atenuação 1/1000 - a 
correlação com a lei do inverso quadrado da distância diminui e a incerteza aumenta, implicando na 
limitação da distância útil do banco ótico. As principais causas de incerteza foram determinadas. Na 
primeira situação, sem ou com os atenuadores originais do irradiador, a principal causa de incerteza 
é o fator de calibração. Na segunda situação, com todos os atenuadores, as causas de incertezas 
dividem-se entre o fator de calibração e a repetitividade. 
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