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Sinopse 
 

Foram implantados, num sistema de raios X, feixes estreitos, nível radioproteção, baseados na 

norma ISO 4037-1, conforme recomendado pela IAEA (SRS 16). Foram realizados testes de 

dependência energética e de estabilidade a curto prazo em câmaras de ionização para uso em 

radioproteção da marca Physikalisch-Technische Werkstätten (PTW), modelos 32002 e 23361. As 

câmaras de ionização foram estudadas quanto à estabilidade a curto prazo dentro do programa de 

controle de qualidade do laboratório, com uma fonte de controle de 
90

Sr + 
90

Y. Os resultados do 

teste de estabilidade a curto prazo foram comparados com as recomendações da norma IEC 60731, 

referente a dosímetros utilizados em radioterapia, visto que esta norma apresenta os limites mais 

restritivos no que tange ao comportamento de câmaras de ionização. Todas as câmaras 

apresentaram resultados dentro dos limites recomendados por esta norma. Com relação à 

dependência energética da resposta, a câmara de modelo 32002 apresentou uma dependência 

máxima de apenas 2,7%, e a câmara de modelo 23361, de 4,5%. 

 

Introdução 
 
No Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI), só estavam implantadas duas qualidades de 

radiação X nível radioproteção (N-40 e N-60) [1] num sistema de raios X de energias baixas, 

tornando inviável a obtenção de uma curva de dependência energética da resposta de câmaras de 

ionização utilizadas em radioproteção.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi implantar feixes 

de radiação X, nível radioproteção, no sistema Seifert/Pantak, modelo ISOVOLT 160, e comparar o 

desempenho de duas câmaras de ionização nestes feixes. Também foi realizado o teste de 

estabilidade a curto prazo da câmara utilizada como referência no LCI, onde são calibrados cerca de 

1600 monitores de radiação por ano. Neste trabalho são apresentadas as curvas de dependência 

energética destas duas câmaras, assim como os resultados dos testes de estabilidade a curto prazo 

realizados com estas câmaras. 
 

Materiais e Métodos 
 

Neste trabalho foram utilizadas três câmaras de ionização destinadas para uso em feixes de 

radioproteção. Uma delas, da marca PTW, modelo 32002, é a câmara de ionização de referência do 

LCI. Esta câmara é esférica, e apresenta volume sensível de 1 litro. A segunda câmara é exatamente 

do mesmo modelo que a câmara de referência, sendo utilizada como padrão de trabalho, e a terceira 

é da marca PTW, modelo 23361, cilíndrica, com volume sensível de 30 cm
3
. Estas câmaras foram 

acopladas a eletrômetros da marca PTW, modelos Unidos e Unidos E. 

  

Os feixes de radioproteção utilizados nos testes de dependência energética da resposta das câmaras 

de ionização foram implantados num equipamento gerador de raios X da marca Seifert/Pantak, 

modelo ISOVOLT 160. Para os testes de estabilidade a curto prazo, foi utilizada uma fonte de 

controle de 
90

Sr + 
90

Y (26 MBq, 2005). 
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Na filtração adicional utilizada nas qualidades de feixe implantadas, foram utilizados filtros de 

cobre, estanho e alumínio, com 99,99% de pureza, conforme recomendado pela norma ISO 4037-1 

[1]. As camadas semi-redutoras foram determinadas à distância de 1 m do ponto focal, conforme 

recomendado pela norma, utilizando-se filtros de cobre, com 99,99% de pureza. Para que a 

influência da radiação espalhada fosse minimizada, utilizou-se um colimador com abertura 

pequena, de 17 mm de diâmetro. Escolheu-se então uma câmara de volume pequeno (0,3 cm
3
, 

marca PTW, modelo 31003), de modo que todo seu volume sensível foi completamente coberto 

pelo campo de radiação. As calibrações de instrumentos utilizando os feixes estabelecidos são 

realizadas à distância de 2,5 m do ponto focal, pois o tamanho do campo de radiação a essa 

distância, delimitado por um colimador de 70,5 mm, é suficientemente grande para a irradiação dos 

instrumentos calibrados pelo LCI. As camadas semi-redutoras dos feixes implantados também 

foram determinadas à distância de 2,5 m do ponto focal, na posição de calibração. Neste caso, 

utilizou-se o colimador de 70,5 mm e a câmara de ionização de referência, com volume sensível de 

1 litro, visto que a câmara da marca PTW, de modelo 31003, devido ao seu pequeno volume 

sensível, não acumulava carga suficiente num tempo viável. As taxas de kerma no ar foram medidas 

a 2,5 m, na posição de calibração, utilizando-se a câmara padrão de 1 litro e o colimador de 

70,5mm.  

 

No teste de estabilidade a curto prazo, são obtidas 10 medidas de carga acumulada durante 1 

minuto, gerada pela irradiação da fonte de controle, colocada num suporte apropriado, para que as 

condições de medida possam ser mais fielmente reproduzidas. Estas medidas são feitas após ser 

atingida a estabilização da câmara de ionização, para que as variações nas medidas sejam as 

menores possíveis. Os resultados deste teste são apresentados como o desvio da série de medidas.  

 

Resultados 
 

As características dos feixes de radioproteção implantados no LCI, com as camadas semi-redutoras 

(CSR) determinadas a 1 m e a 2,5 m, estão descritas na Tabela 1. Estas qualidades de feixe 

baseiam-se na norma ISO 4037-1 [1], conforme recomendado pela IAEA (SRS 16) [2].  

 

Tabela 1 – Características dos feixes implantados no LCI. 
 

 
 

Os valores de camadas semi-redutoras dos feixes implantados não são idênticos aos valores 

indicados na norma, apresentados na Tabela 2. Nas camadas semi-redutoras determinadas a 1 m de 

distância do ponto focal, a maior discrepância observada foi na qualidade N-60, que apresentou uma 

diferença de 0,0074 mm Cu, e nas camadas semi-redutoras determinadas a 2,5 m, a maior 

discrepância encontrada foi na qualidade N-80, que apresentou uma diferença de 0,032 mm Cu. A 

norma ISO 4037-1 [1] apresenta valores típicos de taxa de kerma no ar gerada pelas qualidades de 

feixes estreitos. Estes valores foram obtidos a 1 m de distância do ponto focal e utilizando-se uma 

corrente de 1 mA. Como os valores de taxa de kerma no ar gerada pelo feixe implantado foram 

medidos a 2,5 m, com uma corrente de 20 mA, foi feito um cálculo da taxa de kerma no ar 

Qualidade 
da 

Radiação 

Tensão 
[kV] 

CSR  
d = 1 m       
[mmCu] 

CSR  
d = 2,5 m        
[mmCu] 

Taxa de 
Kerma no Ar 

Medida 
 [Gy.h

-1
]*          

d = 2,5 m 

Taxa de  
Kerma no Ar 

Calculada  
[Gy.h

-1
]
#  

d = 1 m 

Taxa de 
Kerma no Ar 

Medida 
[Gy.h

-1
]
&
          

d = 1 m 

N-60 60 0,247 0,250 1,99E-02 6,20E-03 6,55E-03 

N-80 80 0,597 0,612 1,05E-02 3,29E-03 3,46E-03 

N-100 100 1,10 1,14 5,01E-03 1,57E-03 1,64E-03 

N-150 150 2,32 2,40 4,15E-02 1,30E-02 1,32E-02 

*Taxa de kerma no ar medida à distância de 2,5 m do ponto focal, com uma corrente de 20 mA. 
#
Taxa de kerma no ar calculada para a distância de 1 m do ponto focal, com uma corrente de 1 mA.

 

&
 Taxa de kerma no ar medida à distância de 1 m do ponto focal, com uma corrente de 1 mA. 



correspondente à distância e à corrente utilizadas na norma. Este cálculo foi baseado nos valores de 

taxa de kerma no ar medidos e levando-se em conta a lei do inverso do quadrado da distância e a 

relação linear entre taxa e corrente. Posteriormente, os valores de taxa de kerma no ar gerada pelo 

feixe também foram medidos à distância de 1 m, com uma corrente de 1 mA. O valor calculado das 

taxas e as taxas correspondentes medidas também são apresentados na Tabela 1. A maior diferença 

entre os valores medidos e os calculados, dada em porcentagem do valor medido, foi de 5,3%, na 

qualidade N-60. 

 
Tabela 2 – Qualidades de radioproteção, segundo a norma ISO 4037-1 [1], para feixes 

estreitos de radiação X. 
 

Qualidade 
da 

Radiação 

Tensão  
[kV] 

Filtração 
 Total 

Camada 
Semi-

Redutora 
[mm Cu] 

Energia 
Média 
[keV] 

Taxas 
Típicas de 

Kerma no Ar 
[Gy.h

-1
]* 

N-60 60 4 mm Al + 0,6 mm Cu 0,24 48 

N-80 80 4 mm Al + 2 mm Cu 0,58 65 

N-100 100 4 mm Al + 5 mm Cu 1,11 83 

N-150 150 4 mm Al + 2,5 mm Sn 2,36 118 

10
-3

 a 10
-2 

 

* Taxa de kerma no ar medida à distância de 1 m do ponto focal, com uma corrente de 1 mA. 

 

A Figura 1 mostra a dependência energética da resposta das câmaras de ionização estudadas neste 

trabalho, e na Tabela 3 são apresentados os coeficientes de calibração destas câmaras [3]. As 

incertezas expandidas dos fatores de correção são da ordem de 3 %, conforme apresentado na 

Tabela 3. A maior contribuição para esta incerteza foi a incerteza do coeficiente de calibração da 

câmara padrão, calibrada no laboratório Physikalisch-Technische Werkstätten, que foi de ±3%. A 

dependência energética máxima foi de apenas 2,7% para a câmara de modelo 32002, e de apenas 

4,5% para a câmara de modelo 23361. 
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Figura 1 – Curvas de dependência energética da resposta das câmaras de ionização PTW, 

modelos 32002 e 23361. As incertezas dos fatores de correção estão apresentados na Tabela 3.  
 

O teste de estabilidade a curto prazo foi realizado com as câmaras de modelo 32002 e 23361 e com 

a câmara padrão de radioproteção. A norma IEC 60731 [4] recomenda o limite de ±0,3% para este 

teste. O maior desvio observado foi de 0,068% para a câmara de modelo 32002, 0,028% para a 

câmara de modelo 23361, e 0,057% para a câmara padrão; portanto, todos os resultados se 

apresentaram dentro do limite recomendado. 

 



 
Tabela 3 – Coeficientes de calibração das câmaras de ionização PTW estudadas. 

 

Coeficiente de Calibração                                
[Gy/C] 

Resposta Normalizada 
para a Qualidade N-60 

Qualidade 
da 

Radiação Câmara     
32002 

Ucc [%] 
Câmara   
23361 

Ucc [%] 
Câmara 
32002 

Câmara 
23361 

N-60 2,40E+04 3,58 8,61E+05 3,04 1,00 1,00 

N-80 2,43E+04 3,10 8,88E+05 3,06 1,01 1,03 

N-100 2,46E+04 3,12 9,00E+05 3,05 1,03 1,05 

N-150 2,44E+04 3,13 8,78E+05 3,04 1,02 1,02 

 
Conclusões 
 

Os feixes estreitos de radiação X, nível radioproteção, implantados, baseados na norma ISO 4737-1 

[1], apresentaram características satisfatórias, apresentando variações no valor das camadas semi-

redutoras muito pequenas. As taxas dos feixes implantados também atenderam às recomendações 

desta norma. A calibração das câmaras de ionização da marca PTW, modelos 32002 e 23361, 

mostrou que elas apresentam uma dependência energética da resposta muito pequena na faixa de 

energia estudada, que foi de 48 a 118 keV. A câmara de ionização padrão e as câmaras de modelo 

32002 e 23361 apresentaram resultados satisfatórios no teste de estabilidade a curto prazo, pois se 

mantiveram abaixo dos limites recomendados pela norma IEC 60731 [4]. O excelente desempenho 

da câmara de ionização PTW modelo 32002 mostrou que ela é a mais indicada para ser usada como 

padrão de trabalho nas calibrações do LCI. Com o excelente desempenho das câmaras de referência 

e com os novos feixes de radiação X nível radiodiagnóstico implantados e caracterizados, ampliou-

se a capacitação do LCI no que diz respeito à calibração de instrumentos medidores de radiação 

utilizados em radioproteção. 
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