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RESUMO 

 
Para se utilizar detectores de radiação, deve-se periodicamente realizar testes e calibrações nos instrumentos 

com a finalidade de verificar sua boa funcionalidade. Uma das formas de averiguar a qualidade do instrumento 

é realizar um estudo da dependência angular da resposta dos detectores de radiação. A dosimetria fotográfica 

tem sido utilizada amplamente para quantificar as doses de radiação e para estimar níveis de doses recebidas 

pelos trabalhadores envolvidos com radiação X e gama. São utilizados dosímetros fotográficos pelo fato de 

fornecer ampla faixa de exposição e boa precisão. Umas das fontes de erro têm sido introduzidas pelas 

diferentes geometrias de irradiação entre a calibração e a medida em campos de radiação utilizados em 

aparelhos de raios X e fontes de radiação gama, sendo assim, é necessária uma avaliação da sensibilidade dos 

dosímetros com a variação do ângulo do feixe incidente. Neste trabalho foram testados 190 dosímetros 

fotográficos no Laboratório de Metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN/NE) 

utilizando o fantoma HP(10), onde os dosímetros são avaliados com base na nova grandeza operacional para 

monitoração individual, o equivalente de dose pessoal, HP(10). Foi estudada a dependência angular desses 

detectores de radiação em campos de radiação X (na faixa de energia de 45 keV a 164 keV) e de radiação gama 

(137Cs – 662 keV e 
60

Co - 1250 keV). 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço das aplicações empregando equipamentos que contêm fontes de radiação ionizante, 

em especial fontes de radiação gama e aparelhos de raios X, seja na medicina, na indústria e 

na pesquisa envolve a necessidade de realizar uma dosimetria acurada dos trabalhadores e ao 

público sujeito a esse tipo de radiação, ou seja, uma monitoração individual. 

A relação entre a resposta do dosímetro e a grandeza dosimétrica é função de vários 

parâmetros que geram incertezas nas medições. Um destes parâmetros é a variação da 

resposta do detector com a direção do feixe da radiação que incide no dosímetro, outro 
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parâmetro a ser considerado é o fato das calibrações de dosímetros ao ar livre não incluírem a 

contribuição do retroespalhamento da radiação que resultariam de dosímetros usados junto ao 

corpo, sendo essencial o uso de um fantoma. 

Durante a calibração, os dosímetros são irradiados em um campo de radiação com direção 

perpendicular à face do dosímetro. Entretanto, durante o uso do dosímetro, ele pode ser 

irradiado com a direção diferente ao da calibração. 

A calibração dos dosímetros utilizados na radioproteção tem como finalidades constatar se o 

dosímetro está trabalhando corretamente; se está apropriado para o monitoramento da 

radiação; e, se possível, o ajuste do dosímetro para que sua leitura seja otimizada em todas as 

energias [1]. Deste modo, os dosímetros devem ter sido calibrados em campos de radiação 

conhecidos [2], geralmente é realizada com fontes de Cobalto 60, Césio 137, ou campos de 

raios X. O dosímetro fotográfico é um dosímetro comumente utilizado na monitoração 

individual dos trabalhadores por ter grande parte de suas respostas numa região linear, ter 

baixo custo, sempre está pronto para medir, além de ser um elemento durável com o tempo. O 

dosímetro fotográfico apresenta com principal desvantagem o fato da alta dependência 

energética devido à presença do brometo de prata na composição da emulsão fotográfica, que 

torna o número atômico efetivo elevado, desta forma, especialmente para energias abaixo de 

140 keV, os elétrons liberados no ponto de interação da radiação com o dosímetro 

desenvolvem um processo rápido de transferência de energia. Por esta razão empregam-se 

filtros metálicos de diferentes espessuras e materiais, bem como, emulsões de sensibilidade 

distintas para melhor avaliação das leituras do dosímetro. 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Metrologia da Divisão de Proteção 

Radiológica, Dosimetria e Metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

(CRCN/NE), onde são realizados serviços de calibração de instrumentos com radiações 

gama, X, beta e alfa.  

Para regulamentar o uso das radiações ionizantes, surgiram a Comissão Internacional de 

Medidas e Unidades de Radiação (ICRU) e a Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP), que têm como objetivo principal recomendar e orientar quanto ao uso 

das radiações ionizantes por meio de normas. As pesquisas sobre os efeitos diretos e indiretos 

da radiação ionizante acentuam-se como uma forma de evitar possíveis danos ao trabalhador 

e ao público. A fim de perceber o risco e otimizar a radioproteção criou-se o principio 

ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”) aplicado às normas pelas comissões de 

radioproteção. 

A grandeza operacional determinada pela ICRU Report 39 para calibração de instrumentos de 

monitoração individual é o equivalente de dose pessoal, HP(d) [3].  

Trabalhar com dosímetros requer um controle de qualidade que é garantido em parte pela 

calibração, que certifica a boa funcionalidade dos equipamentos e oferece confiabilidade em 

suas medições. A calibração e os testes de dosímetros exigem instalações apropriadas para 

sua execução, assim como equipamentos e procedimentos de calibração que cumpram os 

requisitos atuais de garantia da qualidade das normas internacionais e nacionais como as da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT [4]. 

Este trabalho teve como objetivo estudar a dependência angular da resposta de dosímetros 

fotográficos irradiados por diferentes qualidades de radiação, especificamente para radiação 

X e gama, certificando se os dosímetros estão adequados para uso na nova grandeza 

equivalente de dose pessoal, HP(10), que é uma grandeza utilizada para radiações fortemente 

penetrantes e que leva em consideração a contribuição do retroespalhamento da radiação. 

Atualmente no Brasil, provisoriamente, os monitores individuais são calibrados na grandeza 

dose individual, HX, onde os dosímetros individuais são calibrados em termos do kerma ar 

[5], entretanto recomenda-se o uso da nova grandeza.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foram calibrados 190 dosímetros fotográficos da marca Agfa-Gevaert, tipo Agfa personal 

monitoring, cujo envelope contém duas películas com emulsões de sensibilidades distintas, 

uma de baixa e outra de alta sensibilidade.  

As fontes de radiação gama e o aparelho de raios X utilizados foram a fonte de 
60

Co com 

atividade de 17,17 GBq em 07/10/1998, fabricante IPEN/CNEN, modelo 616/CoS132; a 

fonte de 
137

Cs com atividade de 444 GBq em 13/05/2003, fabricante J.L. SHEPHERD & 

ASSOCIATES, modelo 28-8A/10354; e o aparelho de raios X, fabricante PANTAK, modelo 

HF-320, filtração inerente do tubo 3 mm Be, faixa de tensão 5 – 320 kV, faixa de corrente 0,5 

– 30 mA, ânodo rotatório, potência 3,2 kW e tamanho do ponto focal 1,2 mm e 3 mm. 

Os monitores individuais são dosímetros fotográficos sensíveis, portanto devem-se tomar 

cuidados especiais no manuseio, armazenamento e transporte deles, principalmente antes do 

processamento químico da revelação. Quando os dosímetros são submetidos à calibração, a 

temperatura deve estar entre 18ºC e 22ºC e a umidade relativa do ar entre 50% a 60%. 

O fantoma da Figura 1, chamado fantoma HP(10), foi desenvolvido com cavidades na 

superfície frontal construídas com objetivo de se inserir os dosímetros fotográficos a uma 

profundidade de 10 mm da superfície frontal e também foram construídas tampas de mesmo 

material. Nas cavidades e tampas foram construídas células para fixar filtros metálicos de 

chumbo de 0,8 mm, de cobre 0,5 mm e 0,1 mm. Na posição onde o dosímetro fotográfico 

permanece dentro do fantoma HP(10) é a posição que avalia o equivalente de dose pessoal, 

HP(10), ou seja, a posição de avaliação convencionalmente verdadeira. Desta forma, os 

dosímetros são irradiados para o equivalente de dose pessoal, HP(10), que é a grandeza 

operacional recomendada pela ICRU para calibração de dosímetros. 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Fantoma HP(10). 

 

 

 

Um dosímetro padrão permanece no laboratório, durante as irradiações, fora do ambiente de 

realização do ensaio, para leitura da radiação de fundo (BG), faz-se leitura de 10 dosímetros 
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de BG, devido a ter sido utilizado um dosímetro de BG para cada energia estudada neste 

trabalho. 

A posição de referência dos dosímetros, dentro do fantoma HP(10), localizou-se no centro 

geométrico do arranjo, tendo sido utilizada a condição de equilíbrio eletrônico, e quanto a 

distância entre o dosímetro e o aparelho de raios X foi de 3,4 m. Para as fontes de 
137

Cs e 
60

Co, a distância entre o dosímetro e as fontes foi de 1m, conforme recomendação ISO 4037-

3[6]. Após a irradiação dos dosímetros com dose fixa, HP(10), igual a 10 mSv, em feixes γ do 
60

Co e 
137

Cs e em feixes de raios X, nas qualidades de radiação N-60; N-100; N-150; N-200; 

W-60; W-80; W-150 e W-200, espectro estreito e largo [7], e na direção de 0º, onde para 

cada irradiação foram realizadas duas medidas, provenientes dos dosímetros posicionados 

lado a lado, e obtidos valores médios. A dose fixa de 10 mSv é o valor da dose 

convencionalmente verdadeira com uma incerteza menor que 5,1 %. O procedimento foi 

repetido para a direção de 30º, 60º, 90º, 120º, 150º, 180º, 240º e 300º. Nesta fase do estudo foi 

construído um suporte composto de placa de acrílico que exerce a função de um goniômetro 

para se realizar os estudos da dependência angular nos dosímetros. Este goniômetro foi 

constituído desta placa quadrada de 300 mm x 300 mm e com 2,5 mm de espessura e sobre a 

placa foi fixado um papel, com um círculo desenhado, cujo centro do círculo foi posicionado 

no centro da placa, no círculo foram marcados os ângulos referidos acima, conforme Figura 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fantoma HP(10) sobre goniômetro. 
 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no estudo da dependência angular estão apresentados nas Tabelas 1 à 8. 

São apresentadas os valores das densidades ópticas dos dosímetros fotográficos nas regiões 

do filtro de chumbo de 0,8 mm de espessura (Pb), filtro de Cobre de 0,1 mm de espessura (Cu 

0,1), sem filtro (Sf) e do filtro de Cobre de 0,5 mm de espessura (Cu 0,5). O uso dos filtros 

com espessuras e materiais diferentes permite avaliar a dose e a energia à qual o filme foi 

exposto, através de algoritmos de programação linear. 
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Para as energias de 45 keV à 164 keV, as densidades ópticas foram provenientes das películas 

de emulsão menos sensível, pelo fato de nas películas de emulsão mais sensível, quase todas 

as densidades ópticas lidas apresentaram-se na região de saturação da curva característica do 

dosímetro fotográfico, mesmo para doses menores. 

Para as energias de 662 keV e 1250 keV, as densidades ópticas foram provenientes das 

películas de emulsão mais sensível, visto que nas películas de emulsão menos sensível as 

densidades ópticas foram muito baixas, ou seja, na região de inércia da curva característica do 

dosímetro. 

 

 

 

Tabela 1. Resposta angular (energias de 45 keV à 164 keV) para HP(10) = 10 mSv, para 

dosímetros fotográficos (região da película do filtro de chumbo – Pb e emulsão menos 

sensível). 
 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

W-60 45 2,33 1,24 0,42 0,21 0,03 0,09 0,13 0,04 0,17 

N-60 48 0,94 0,85 0,50 0,11 0,05 0,07 0,13 0,03 0,52 

W-80 57 1,30 0,76 0,75 0,15 0,13 0,12 0,18 0,11 0,75 

N-100 83 0,41 0,50 0,37 0,22 0,30 0,29 0,68 0,26 0,59 

W-150 104 0,60 0,58 0,37 0,07 0,13 0,57 0,16 0,12 0,07 

N-150 118 0,72 0,69 0,42 0,28 0,45 0,28 0,35 0,47 0,52 

W-200 137 0,40 0,29 0,34 0,07 0,10 0,08 0,09 0,13 0,36 

N-200 164 0,45 0,44 0,44 0,08 0,09 0,09 0,11 0,09 0,45 

 

 

 

Tabela 2. Resposta angular (energias de 662 keV e 1250 keV) para HP(10) = 10 mSv, 

para dosímetros fotográficos (região da película do filtro de chumbo – Pb e emulsão 

mais sensível). 
 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

S-Cs 662 1,89 2,11 2,24 1,11 1,53 1,24 1,43 1,75 1,58 

S-Co 1250 2,24 2,51 2,31 1,37 1,83 1,44 1,51 1,83 1,99 

 

 

 

Tabela 3. Resposta angular (energias de 45 keV à 164 keV) para HP(10) = 10 mSv, para 

dosímetros fotográficos (região da película do filtro de – Cu 0,1 e emulsão menos 

sensível). 
 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

W-60 45 4,11 4,05 3,29 0,41 0,55 0,43 0,70 0,60 0,90 

N-60 48 3,50 3,42 2,52 0,20 0,13 0,22 0,43 0,12 2,53 
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W-80 57 3,76 3,03 2,22 0,24 0,33 0,35 0,50 0,26 2,53 

N-100 83 1,76 2,01 1,38 0,40 0,49 0,51 1,16 0,45 1,37 

W-150 104 1,02 0,93 0,66 0,13 0,22 0,98 0,31 0,24 0,27 

N-150 118 1,06 1,05 0,67 0,39 0,70 0,45 0,55 0,76 0,78 

W-200 137 0,55 0,53 0,48 0,10 0,15 0,15 0,21 0,16 0,50 

N-200 164 0,62 0,66 0,65 0,12 0,16 0,15 0,20 0,16 0,70 

 

 

 

Tabela 4. Resposta angular (energias de 662 keV e 1250 keV) para HP(10) = 10 mSv, 

para dosímetros fotográficos ((região da película do filtro de – Cu 0,1 e emulsão mais 

sensível). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

S-Cs 662 2,13 2,33 2,27 1,24 1,74 1,38 1,57 1,82 1,81 

S-Co 1250 2,60 2,70 2,35 1,46 1,81 1,48 1,65 1,83 1,90 

 

 

 

Tabela 5. Resposta angular (energias de 45 keV à 164 keV) para HP(10) = 10 mSv, para 

dosímetros fotográficos (região da película sem filtro – Sf e emulsão menos sensível). 
 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

W-60 45 4,05 4,04 3,76 0,40 0,50 0,43 0,74 0,45 0,56 

N-60 48 2,78 2,56 1,93 0,23 0,14 0,19 0,38 0,14 1,91 

W-80 57 3,02 3,12 1,91 0,28 0,15 0,32 0,43 0,17 2,01 

N-100 83 1,96 2,25 1,00 0,42 0,43 0,48 1,04 0,44 1,20 

W-150 104 0,92 0,83 0,57 0,15 0,25 0,87 0,30 0,23 0,23 

N-150 118 0,96 0,94 0,61 0,37 0,64 0,43 0,50 0,67 0,70 

W-200 137 0,51 0,54 0,45 0,10 0,13 0,14 0,21 0,13 0,46 

N-200 164 0,55 0,59 0,62 0,12 0,13 0,14 0,18 0,13 0,64 

 

 

 

Tabela 6. Resposta angular (energias de 662 keV e 1250 keV) para HP(10) = 10 mSv, 

para dosímetros fotográficos (região da película sem filtro – Sf e emulsão mais sensível). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

S-Cs 662 2,05 2,27 2,30 1,35 1,83 1,38 1,57 1,88 1,63 

S-Co 1250 2,44 2,58 2,37 1,59 1,80 1,46 1,60 1,83 1,89 
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Tabela 7. Resposta angular (energias de 45 keV à 164 keV) para HP(10) = 10 mSv, para 

dosímetros fotográficos (região da película do filtro de – Cu 0,5 e emulsão menos 

sensível). 
 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

W-60 45 1,20 1,10 0,69 0,22 0,13 0,07 0,12 0,13 0,12 

N-60 48 0,22 0,30 0,28 0,16 0,05 0,06 0,07 0,04 0,26 

W-80 57 0,30 0,84 0,28 0,17 0,04 0,04 0,06 0,05 0,25 

N-100 83 2,13 1,31 0,83 0,27 0,16 0,18 0,27 0,16 0,31 

W-150 104 0,22 0,18 0,15 0,06 0,06 0,20 0,05 0,05 0,14 

N-150 118 0,26 0,24 0,21 0,17 0,25 0,15 0,16 0,22 0,22 

W-200 137 0,19 0,27 0,15 0,06 0,05 0,04 0,08 0,05 0,15 

N-200 164 0,23 0,21 0,27 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,25 

 

 

 

Tabela 8. Resposta angular (energias de 662 keV e 1250 keV) para HP(10) = 10 mSv, 

para dosímetros fotográficos ((região da película do filtro de – Cu 0,5 e emulsão mais 

sensível). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO0º DO30º DO60º DO90º DO120º DO150º DO180º DO240º DO300º 

S-Cs 662 1,82 2,06 2,39 1,27 1,85 1,23 1,51 1,75 1,49 

S-Co 1250 1,94 2,19 2,04 1,53 1,79 1,46 1,77 1,81 1,85 

 

 

 

Nas Tabelas 1, 3, 5 e 7 as densidades ópticas (DO´s) apresentaram uma alta sensibilidade às 

energias mais baixas e seus valores foram diminuindo com o aumento da energia da radiação.  

Observa-se que as densidades ópticas avaliadas nestas tabelas foram provenientes de 

películas de emulsão menos sensível, visto que as densidades ópticas das películas de 

emulsão mais sensível apresentarem-se na região de saturação da curva característica do 

filme, região em que há perda de capacidade de resposta do filme referente a aumentos de 

exposição. 

Quanto à resposta angular houve variação com a energia da radiação devido ao aumento do 

efeito da atenuação do material dependendo do ângulo de incidência da radiação, ou seja, a 

radiação incidente em um determinado ângulo deverá atravessar mais material para atingir 

determinada profundidade do que a radiação incidente na normal a mesma superfície. 

As DO´s foram diminuindo com a incidência da radiação de 0º até 60º. Em 90º, os dosímetros 

foram expostos pela incidência do campo de radiação na lateral do fantoma HP(10), desta 

forma as DO´s diminuíram ainda mais. Nos ângulos de 120º até 240º a radiação atravessou o 

fantoma pela face posterior até chegar aos dosímetros, onde as DO´s continuaram a diminuir 

e em 300º os dosímetros voltaram a ser incididos pela face frontal, onde se observa que as 

DO´s voltaram a aumentar. 

Nas Tabelas 2, 4, 6 e 8 as densidades ópticas apresentaram uma baixa sensibilidade às 

energias mais altas e seus valores foram aumentando com o aumento da energia da radiação. 

Observa-se que as densidades ópticas avaliadas nestas tabelas foram provenientes de 
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películas de emulsão mais sensível, visto que as densidades ópticas das películas de emulsão 

menos sensível apresentarem-se na região de inércia da curva característica do filme, região 

onde as densidades ópticas apresentam valores muito baixos para serem considerados. 

Quanto à resposta angular, para as Tabelas 2, 4, 6 e 8 também houve variação com a energia 

da radiação devido ao aumento do efeito da atenuação do material dependendo do ângulo de 

incidência da radiação, entretanto as DO´s foram aumentando com a incidência da radiação 

de 0º para 60º e de 90º a 300º as DO´s foram diminuindo. 

Desta forma, observa-se que os densidades ópticas dos dosímetros sofrem influência da 

energia da radiação e do ângulo de incidência, sendo acentuada, principalmente nas baixas 

energias. 

 

As Tabelas 9 até 12 apresentam uma comparação das densidades ópticas (DO´s) entre os 

ângulos de 120º e 240º e entre 60º e 300º. Nestes ângulos a incidência da radiação ionizante 

no fantoma HP(10) foram em posições equivalentes. Para os ângulos de 120º e 240º a maior 

parte das medidas apresentou um erro relativo médio inferior a 10%, justificado pelas 

incertezas acontecidas nas realizações das medidas, entretanto para os ângulos de 60º e 300º, 

num universo de 40 medidas, 10 medidas apresentaram um erro relativo médio superior a 

40%, devendo ser considerada a necessidade de repetição de tais medidas. 

 

 

 

Tabela 9. DO´s para energias de 45 keV à 164 keV, 662 keV e 1250 keV (HP(10) = 10 

mSv), nos dosímetros fotográficos (região da película do filtro de chumbo – Pb). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO120º e 240º DO60º e 300º 

W-60 45 0,035 ± 0,005 0,295 ± 0,125 

N-60 48 0,040 ± 0,010 0,510 ± 0,010 

W-80 57 0,120 ± 0,010 0,750 ± 0,000 

N-100 83 0,275 ± 0,025 0,480 ± 0,110 

W-150 104 0,125 ± 0,005 0,220 ± 0,150 

N-150 118 0,460 ± 0,010 0,470 ± 0,050 

W-200 137 0,115 ± 0,015 0,350 ± 0,010 

N-200 164 0,090 ± 0,000 0,445 ± 0,005 

S-Cs 662 1,640 ± 0,110 1,910 ± 0,330 

S-Co 1250 1,830 ± 0,000 2,150 ± 0,160 

 

 

 

Tabela 10. DO´s para energias de 45 keV à 164 keV, 662 keV e 1250 keV (HP(10) = 10 

mSv), nos dosímetros fotográficos (região da película do filtro de cobre 0,1 mm – Cu 

0,1). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO120º e 240º DO60º e 300º 

W-60 45 0,575 ± 0,025 2,095 ± 1,195 

N-60 48 0,125 ± 0,005 2,525 ± 0,005 

W-80 57 0,295 ± 0,035 2,375 ± 0,155 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

N-100 83 0,470 ± 0,020 1,375 ± 0,005 

W-150 104 0,230 ± 0,010 0,465 ± 0,195 

N-150 118 0,730 ± 0,030 0,725 ± 0,055 

W-200 137 0,155 ± 0,005 0,490 ± 0,010 

N-200 164 0,160 ± 0,000 0,675 ± 0,025 

S-Cs 662 1,780 ± 0,040 2,040 ± 0,230 

S-Co 1250 1,820 ± 0,010 2,125 ± 0,225 

 

 

 

Tabela 11. DO´s para energias de 45 keV à 164 keV, 662 keV e 1250 keV (HP(10) = 10 

mSv), nos dosímetros fotográficos (região da película sem filtro – Sf). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO120º e 240º DO60º e 300º 

W-60 45 0,475 ± 0,025 2,160 ± 1,600 

N-60 48 0,140 ± 0,000 1,920 ± 0,010 

W-80 57 0,160 ± 0,010 1,960 ± 0,050 

N-100 83 0,435 ± 0,005 1,100 ± 0,100 

W-150 104 0,240 ± 0,010 0,400 ± 0,170 

N-150 118 0,655 ± 0,015 0,655 ± 0,045 

W-200 137 0,130 ± 0,000 0,290 ± 0,160 

N-200 164 0,130 ± 0,000 0,375 ± 0,245 

S-Cs 662 1,855 ± 0,025 1,965 ± 0,335 

S-Co 1250 1,815 ± 0,015 2,130 ± 0,240 

 

 

 

Tabela 12. DO´s para energias de 45 keV à 164 keV, 662 keV e 1250 keV (HP(10) = 10 

mSv), nos dosímetros fotográficos (região da película do filtro de cobre 0,5 mm – Cu 

0,5). 

 

Qualidade 

de 

radiação 

Energia 

(keV) DO120º e 240º DO60º e 300º 

W-60 45 0,130 ± 0,000 0,405 ± 0,285 

N-60 48 0,045 ± 0,005 0,270 ± 0,010 

W-80 57 0,045 ± 0,005 0,265 ± 0,015 

N-100 83 0,160 ± 0,000 0,570 ± 0,260 

W-150 104 0,055 ± 0,005 0,145 ± 0,005 

N-150 118 0,235 ± 0,015 0,215 ± 0,005 

W-200 137 0,050 ± 0,000 0,150 ± 0,000 

N-200 164 0,050 ± 0,000 0,260 ± 0,010 

S-Cs 662 1,800 ± 0,050 1,940 ± 0,450 

S-Co 1250 1,800 ± 0,010 1,945 ± 0,095 
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A fim de proporcionar bons resultados, a influência de todas as grandezas que podem 

contribuir para a incerteza, como densidade óptica da película, energia da radiação, ângulo de 

incidência, a calibração fontes, temperatura, umidade devem ser determinadas e 

quantificadas. Na prática, as incertezas causadas pela dependência da energia e dependência 

angular da resposta do dosímetro devem receber mais atenção do que qualquer outra fonte de 

erro, porque os efeitos de toda a incerteza de outros componentes são assumidos como sendo 

muito menores. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

A função do dosímetro fotográfico deve ser analisada de forma a cumprir as reais 

necessidades de precisão da avaliação dose. Para melhorar a qualidade da medição, os 

algoritmos dos resultados de dose devem ser utilizados e as grandezas de influência que têm 

efeitos significativos sobre a precisão e a incerteza devem ser avaliadas. 

Apesar do rápido e promissor desenvolvimento de outros sistemas dosimétricos, o dosímetro 

fotográfico permanece confiável, com bons preços, com técnica de múltiplas análises, que 

pode oferecer informações de qualidade também sobre a exposição, como energia e direção 

do feixe, sendo adequado para a maioria aplicações na dosimetria individual para radiação X 

e gama. Além de, para algumas aplicações, tal como a que envolve campos de radiação 

pulsados [8, 9], o dosímetro fotográfico pode ser considerado como uma primeira escolha 

para dosimetria individual. 

O próximo passo da pesquisa consistirá na avaliação do equivalente de dose pessoal HP(10), 

através das densidades ópticas considerando as contribuições do retroespalhamento da 

radiação pelas as energias estudadas. 
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