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RESUMO 

A monitoração individual é um procedimento básico de verificação da obediência às 
diretrizes regulatórias de proteção radiológica. Dosímetros eletrônicos com detectores 
de estado sólido (DE) têm sido amplamente usados para dosimetria pessoal, inclusive 
em feixes pulsados de radiação onde a resposta deles ainda não é conhecida e falhas têm 
sido registradas. Neste trabalho, condições de radiação para testar a resposta de DE em 
feixes contínuos e pulsados foram estudadas na máquina de raios X de potencial 
constante Seifert-Pantak HS320 e na máquina de raios X médico VMI Pulsas 800 Plus. 
Os feixes foram caracterizados em termos de tensão no tubo, camada semirredutora, 
energia média e taxa de kerma no ar. A coerência metrológica do detector Xi R/F 
Unfors usado como referência nas medidas de kerma no ar foi verificada contra câmaras 
de ionização Radcal 10X6-6 a RC-6. Dosímetros eletrônicos RADOS Rad-60, Aloka 
PDM-111 Thermoelectron e EPD MK2 foram testados quanto ao erro intrínseco 
relativo e dependência energética em radiações similares às qualidades RQR e RQA da 
IEC e série N da ISO. Os resultados demonstraram a confiabilidade do dosímetro de 
estado sólido Unfors Xi R/F, embora sua resposta mostrasse ser afetada em feixes 
altamente filtrados. Os testes nos DE mostraram que alguns erros intrínsecos relativos 
em termos de equivalente de dose pessoal, Hp(10), foram maiores que os valores 
estabelecidos em normas para feixes contínuos. Em feixes pulsados, alguns DE não 
responderam adequadamente à radiação e apresentaram erros intrínsecos relativos bem 
altos. Este trabalho ressaltou a necessidade de testes adicionais nos DE, além de 
limitada calibração em feixes de 137Cs, antes de usá-los em feixes pulsados de raios X. 



 

 

 

  
ABSTRACT 

 
Personal radiation monitoring is a basic procedure to verify the compliance to 
regulatory requirements for radiological protection. Electronic personal dosimeters 
(EPD) based on solid state detectors have largely been used for personnel monitoring; 
including for pulsed radiation beams where their responses are not well known and 
deficiencies have been reported. In this work, irradiation conditions for testing the 
response of EPDs in both continuous and pulsed X-ray beams were studied to be 
established in a constant potential Seifert-Pantak and in a medical Pulsar 800 Plus VMI 
X-ray machines. Characterization of X-ray beams was done in terms of tube voltage, 
half-value layer, mean energy and air kerma rate.  A Xi R/F Unfors solid state dosimeter 
used as reference for air kerma measurements was verified against a RC-6 and 10X6-6 
Radcal ionization chambers as far its metrological coherence. Rad-60 RADOS, PDM-
11 Aloka and EPD MK2 Thermoelectron EPDs were selected to be tested in terms of 
relative intrinsic error and energy response in similar to IEC RQR, IEC RQA and ISO N 
reference radiations. Results demonstrated the reliability of the solid state Xi R/F 
Unfors dosimeter to be as reference dosimeter although its response was affected by 
heavily filtered beams. Results also showed that relative intrinsic errors in the response 
of the EPDs in terms of personal dose equivalent, Hp(10), were higher than the 
requirement established for continuous beams. In pulsed beams, some EPDs showed 
inadequate response and high relative intrinsic errors.  This work stressed the need of 
performing additional checks for EPDs, besides the limited 137Cs beam calibration, 
before using them in pulsed X-ray beams. 
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1. INTRODUÇÃO 

Laboratórios de metrologia das radiações ionizantes buscam garantir uma coerência 

metrológica entre os feixes de raios X e gama, que são usados para calibração e testes de 

desempenho de dosímetros, adotando radiações de referência estabelecidas por normas 

internacionais, tal como a International Electrotechnical Comission (IEC) para a área de 

radiodiagnóstico (IEC, 2005), a International Organization Standardization (ISO) para a 

Proteção Radiológica (ISO, 1996-a e a American Association of Physics in Medicine AAPM 

para a área de radioterapia e radiobiologia) (AAPM, 2001). Esta padronização internacional 

dos feixes de radiação permite que um equipamento seja calibrado e analisado em diferentes 

laboratórios sob as mesmas condições de irradiação.  

A existência de uma rede brasileira de laboratórios de metrologia das radiações 

ionizantes exige ações para garantir a coerência metrológica no país. Os laboratórios devem 

realizar a determinação quantitativa dos parâmetros que caracterizam as radiações de 

referência para a calibração e para ensaios de desempenho de dosímetros tanto para as 

grandezas dosimétricas de interesse kerma no ar, equivalente de dose pessoal, equivalente de 

dose ambiente como para os parâmetros de influência relevantes (geometria de radiação, 

condições ambientais, campos eletromagnéticos). 

No Brasil, há oito Laboratórios de Metrologia que executam serviços de calibração de 

dosímetros, principalmente em feixes de radiação gama do 137Cs, entre eles o Laboratório de 

Calibração de Dosímetros do Centro de Desenvolvimento da tecnologia Nuclear, 

LCD/CDTN, em Belo Horizonte. Porém, nenhum executa, de maneira formal, testes de 

desempenho de dosímetros. A Rede metrológica é composta pelos seguintes laboratórios: 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN – Belo Horizonte 

Centro Regional de Ciências Nucleares – CRCN – Recife 

Instituto de Eletrotécnica e Energia – IEE – São Paulo 

Instituto de Engenharia Nuclear – IEN – Rio de Janeiro 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN – São Paulo 

Laboratório de Ciências Radiológicas – LCR – Rio de Janeiro 
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Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI – Rio de 

Janeiro 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – Recife  

As grandezas primárias fluência, kerma e dose absorvida são aquelas realizadas em 

laboratórios primários de metrologia através de medidas com os padrões primários (SILVA, 

1996). Estas grandezas são geralmente usadas na metrologia e na dosimetria em particular, 

sendo definidas sem considerar nenhum aspecto específico de proteção radiológica (DIETZE 

e MENZEL, 1994). 

A International Commission on Radiological Protection (ICRP) sugeriu o conceito de 

grandezas limitantes ou de proteção, que foram rapidamente introduzidas dentro da esfera da 

proteção radiológica de alguns países. As grandezas limitantes são aquelas definidas com a 

função de indicar o detrimento da exposição à radiação ionizante para o homem e consideram 

tanto a qualidade da radiação quanto a sensibilidade do órgão irradiado.  

Ao longo dos anos, foi desenvolvido um conjunto de grandezas de proteção radiológica 

para fins de monitoração de radiação externa; a organização e a padronização dessas 

grandezas têm sido feitas pela Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação 

(ICRU – International Commission on Radiological Units and Measuraments) e pela 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP – International Commission on 

Radiological Protection). Dois tipos de grandezas foram especificamente definidos para uso 

em proteção radiológica: as grandezas limitantes: dose efetiva e dose equivalente em um 

órgão, definidas pela ICRP e usadas para indicar o detrimento à saúde humana devido à 

radiação ionizante e as grandezas operacionais para monitoração de área: equivalente de dose 

ambiente, H*(10), ou equivalente de dose direcional, H´(0,07 e para monitoração individual 

de pessoas:  o equivalente de dose pessoal a 0,07 ou 10 mm de profundidade do tecido, 

Hp(10) ou Hp(0,07), respectivamente, que foram criadas para estimar a dose efetiva e a dose 

equivalente na pele (ICRU 1985, ICRP 1990).  

As grandezas de proteção não são mensuráveis na prática, portanto, foi necessária a 

criação de grandezas denominadas operacionais, tais como, (equivalente de dose para fótons, 

equivalente de dose pessoal, equivalente de dose ambiente e equivalente de dose direcional) 

para uso na prática de proteção radiológica, tanto na monitoração individual quanto na 

monitoração de áreas (SOARES, 2001).  
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Com a introdução das novas grandezas, os dosímetros pessoais devem ser atualmente 

calibrados em um simulador físico (fantoma) apropriado.  

Em geral, os campos de radiação de referência utilizados para os propósitos de 

calibração de dosímetros são caracterizados em termos de kerma, sendo utilizados 

coeficientes de conversão apropriados para relacioná-lo com outras grandezas. 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2000). 

A confiabilidade metrológica de dosímetros usados para monitoração ou dosimetria das 

radiações para fins de radioproteção baseia-se na calibração e nas características de 

desempenho dos mesmos em determinadas condições de ensaios. Calibração significa uma 

determinação quantitativa, em condições padrões controladas, da indicação do dosímetro em 

função de um valor da grandeza de interesse. Ensaios de desempenho são medições que 

objetivam a determinação quantitativa da resposta do instrumento em relação às grandezas de 

influência, que podem ser a energia ou o tipo de radiação, as condições elétricas e ambientais, 

a geometria de incidência da radiação e outras (IAEA, 2000). O conhecimento das 

características metrológicas de desempenho é a base para a escolha adequada de um 

dosímetro para ser usado em uma condição radiológica específica (IAEA, 2000). 

Os procedimentos de ensaios e os requisitos de desempenho de um dosímetro são 

estabelecidos por normas nacionais ou internacionais considerando as condições de 

referência, as condições padrões de teste e a finalidade do seu uso (IAEA, 2000).  

Dosímetros eletrônicos com detectores do tipo semicondutor de diodos de silício têm 

sido largamente usados para medições com leitura direta em áreas com presença de radiação, 

para tarefas específicas dos indivíduos ocupacionalmente expostos; eles são também 

amplamente utilizados na dosimetria de feixes de radiação utilizados para radiodiagnóstico e 

radioterapia. (ICRU 1985, ICRP 2007).  

Dosímetros eletrônicos baseados em detectores de estado sólido têm sido usados para 

monitoração de pessoas para fins de proteção contra as radiações, pois são uma ferramenta 

prática, por fornecer a taxa de dose em tempo real e a dose de radiação imediatamente após 

qualquer tarefa relacionada a exposição à radiação. O uso deles  foi estendido para práticas 

com feixes de radiação pulsada, embora seu desempenho ainda não seja bem conhecido. 

Deficiências na resposta de dosímetros eletrônicos em campos de radiação pulsada têm sido 

relatadas; elas não foram anteriormente detectadas porque os ensaios de desempenho e 
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calibrações sempre foram realizados em feixes  de potencial constante (Ankerhold, 2009).  A 

International Organization for Standardization (ISO) criou um grupo de trabalho para a 

elaboração de uma norma para as condições de teste e requisitos de desempenho de 

dosímetros eletrônicos do tipo estado sólido em feixes pulsados; o Laboratório primário 

alemão  PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) implementou um mecanismo especial 

de raios X para gerar  feixes de raios X pulsados de referência. (Schmidt, 2009). No Brasil, 

não há nem requisitos para a resposta de dosímetros eletrônicos em feixes pulsados nem um 

laboratório de metrologia capaz de realizar testes de desempenho. 

1.1. Estado da arte 

Segundo o relatório anual de 2007 da Alemanha, nas últimas décadas o número e 

variedade de aplicações que utilizam radiações ionizantes têm aumentado significativamente, 

especialmente no contexto de diagnósticos médicos e de radioterapia, bem como materiais 

para fins de testes. Estes equipamentos operam principalmente em um modo pulsado, com 

durações de pulsos entre fentossegundos e alguns segundos. 

Em 2007, 314.000 pessoas foram classificadas como ocupacionalmente expostos na 

Alemanha (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 

2007). 

Segundo Schmidt (2005), foram realizadas seis investigações com dosímetros de leitura 

direta em campos de radiação pulsada e muitas análises foram realizadas nos últimos anos. 

Em um estudo da AIEA e EURADOS (Grupo Europeu de Radiação e Dosimetria), 

investigou-se a resposta de treze dosímetros diferentes de leitura direta em dois diferentes 

campos de radiação pulsada. Ambos os campos são definidos na norma em qualidades de 

referência IEC 61267. As condições foram determinadas usando as características da RQA-4 

e RQA-9.  Segundo o autor apenas três desses dosímetros apresentaram resultados 

satisfatórios.  

O PTB realizou um estudo, onde cinco diferentes tipos de dosímetros foram irradiados 

em dois campos pulsados diferentes (Klammer et al, 2012). Uma instalação de raios X de 

diagnóstico comercial, com pulso de 40 ms, foi usado para gerar o primeiro campo. O 

segundo campo foi gerado por uma unidade especial de raios X de flash com pulso de 50 ns, 

com uma frequência de repetição de 29 Hz (99 pulsos). Quatro dosímetros de leitura direta de 
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diferentes tipos (GM contador, câmara de ionização, PIN- diodo e um cintilador) foram 

testados nas faixas de dose e energia dentro das especificações técnicas dos fabricantes. Os 

resultados mostraram que todos os dosímetros eletrônicos apresentaram uma resposta 

insuficiente em pelo menos um campo de radiação; alguns foram praticamente insensíveis a 

ambos os campos e outros forneceram em pelo menos um campo uma resposta confiável 

dentro de limites razoáveis. 

Ankerhold (2009) definiu que um campo de radiação contínuo, para aplicação em 

dosimetria de área e pessoal, é um campo de radiação ionizante com taxa de dose constante 

considerando períodos maiores que 10s, consequentemente, um campo de radiação pulsado é 

aquele não contínuo, isto é com períodos menores que 10s. É importante ressaltar que essa 

definição não se relaciona com propriedades do gerador da radiação ou princípios físicos dos 

detectores. Ankerhold (2009) questionou deficiências de dosímetros eletrônicos em campos 

de radiação pulsada, apresentando medidas preliminares em dosímetros pessoais e de área de 

leitura indireta e direta em dois diferentes campos de radiação pulsados. Os resultados 

mostraram que o dosímetro de leitura indireta teve resposta de acordo com sua dependência 

energética, mas os dosímetros de leitura direta apresentaram respostas problemáticas o que 

ressalta a importância de se estudar tais dispositivos. 

Bolognese et al. (2004) mostraram que na Europa têm sido realizados diversos estudos 

com dosímetros pessoais diretos, que  não apresentaram problemas nas leituras em fótons com 

energia entre 50 keV e poucos MeV. Esta faixa representa a maioria dos usuários que 

trabalham no ciclo do combustível em usinas nucleares, indústrias e institutos de pesquisa. 

Mas para fótons na faixa de 6 MeV, esses dosímetros apresentaram dificuldades na 

interpretação das leituras. Os autores mostraram ainda que existem problemas quando estes 

dosímetros são usados em hospitais, principalmente em equipamentos de radiação pulsada.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é dar início ao estabelecimento de uma base 

metrológica para estudos da resposta de dosímetros eletrônicos em feixes de raios X contínuos 

e pulsados.  

2.2. Objetivos específicos 

Estabelecer a confiabilidade metrológica do dosímetro de referência Unfors Xi R/F em 

feixes de raios X contínuos e pulsados.  

Caracterizar feixes contínuos de raios X de referência na máquina Seifert-Pantak 320 de 

potencial constante; 

Caracterizar feixes contínuos de raios X de referência na máquina VMI Pulsar Plus 800. 

Estudar o desempenho dos dosímetros eletrônicos em feixes de raios X de potencial 

constante em feixes de raios X pulsados.  

Estudar a resposta de dosímetros eletrônicos em feixes de raios X contínuos e pulsados 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Grandezas Dosimétricas e Radiológicas de interesse  

A International Commission on Radiological Protection, ICRP, fundada em 1928, 

promove o desenvolvimento da radioproteção e faz recomendações voltadas para as grandezas 

limitantes. A Internacional Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU, 

fundada em 1925, cuida especialmente das grandezas básicas e das operacionais. Ambas são 

instituições internacionais criadas somente para cuidar da definição das grandezas 

dosimétricas, as relações entre elas e suas respectivas unidades. 

Em proteção radiológica, as grandezas limitantes ou de radioproteção (dose equivalente 

em órgão e dose efetiva) são usadas para indicar o risco à saúde humana devido a exposição à 

radiação ionizante (ICRP, 2007), porém, elas  não são mensuráveis na prática e, portanto, foi 

necessária a criação de grandezas denominadas operacionais (equivalente de dose pessoal, 

equivalente de dose ambiente e equivalente de dose direcional) que permitem estimar as 

grandezas limitantes (ICRU, 1993). 

O equivalente de dose pessoal, Hp(10), é a dose equivalente no tecido ICRU, em  uma 

profundidade adequada abaixo de um ponto especificado no corpo. Qualquer declaração de 

equivalente de dose pessoal deve incluir uma especificação da profundidade de referência. 

Para radiação fracamente penetrante, a profundidade de 0,07 mm para a pele e 3 mm para o 

olho são empregadas.  

O equivalente de dose pessoal para estas profundidades é, então, indicado por Hp(0,07) 

e Hp(3), respectivamente. Para a radiação fortemente penetrante, a profundidade de 10 mm é 

frequentemente utilizada, com a notação análoga (IAEA, 2000).  

Em geral, os campos de radiação de referência utilizados para os propósitos de 

calibração de dosímetros são caracterizados em termos de kerma no ar, sendo utilizados 

coeficientes de conversão apropriados para relacioná-lo com as grandezas operacionais 

(IAEA, 2000).  

Desde que surgiram as primeiras preocupações com a possibilidade das radiações 

ionizantes induzirem detrimentos à saúde humana, apareceram os métodos de produção, 

caracterização e medição da radiação, bem como definição de grandezas que expressassem 

com realismo a sua interação com o tecido humano. Uma dessas grandezas radiológicas é o 
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Kerma no ar e está associado com a quantidade de radiação que um material foi submetido ou 

absorveu (Tauhata, 2003). 

O Kerma no ar , K, é o quociente de dEtr e dm, em que dEtr é a soma das energias 

cinéticas de todas as partículas ionizadas carregadas liberadas por partículas ionizadas não 

carregadas em um material de massa ��  (IAEA, 2000); dm (IAEA, 2000) portanto: 

K=	
dEtr

dm
 (1) 

A unidade do Kerma no ar recebe um nome especial, Gray e é equivalente a J.kg
-1 

A taxa de Kerma no ar, ����, dada em Gy.s
-1

, é o quociente de dk  e dt, em que dk é o 

incremento do Kerma em um intervalo de tempo dt	
IAEA,	2000�:   

K� ar=	
dK

dt
 (2) 

3.2. Calibração de Equipamentos 

De acordo com o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM, 2012), calibração é o 

conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores 

indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição ou valores representados 

por uma medida materializada ou um material de referência, e os valores correspondentes das 

grandezas estabelecidas por padrões (INMETRO, 2007). 

Os objetivos primários da calibração são de assegurar que o instrumento esteja 

funcionando corretamente e, consequentemente, respondendo satisfatoriamente aos propósitos 

da monitoração, além de determinar a indicação do instrumento para uma dada grandeza, sob 

condições padrão controladas e executar o ajuste do instrumento, se possível (BAPTISTA 

NETO, 2005). 

A calibração é definida como a determinação quantitativa, sob um conjunto de 

condições padrão controlado, da indicação dada pelo instrumento de medição da radiação em 

função do valor da grandeza que o instrumento pretende medir. Tais condições padrão são 

uma faixa de valores aceitáveis para as grandezas de influência no momento da calibração. 

Sendo assim, as variações encontradas no fator de calibração devido às mudanças das 

condições padrão devem ser a princípio, corrigidas. Na prática, as divergências das grandezas 



de in

são 

ATO

3.3. 

conv

basic

acele

1994

3

que 

radia

ambi

cond

 

nfluência sã

incorporad

OMIC ENER

Raios X 

Os raios X

vertendo su

camente po

erados com 

4). 

3.3.1. Tubo

O tubo de 

detalha tam

ação.  

Os elétron

iente de vá

dutividade t

ão levadas e

dos dentro 

RGY AGEN

X são produ

ua energia 

r uma font

o auxílio d

o de raios X

raios X é c

mbém a es

Fi

ns liberado

ácuo. O an

térmica, um

em conside

da incerte

NCY, 2000)

uzidos quand

cinética em

te de elétro

de uma fon

X 

constituído d

strutura do 

igura 1. Equi
Fo

s da fonte 

odo é o el

ma vez que 

eração atrav

eza do pro

). 

do elétrons 

m radiação

ons, uma re

nte de ener

de várias pa

colimador 

ipamento de 
onte: BUSHB

catodo são

letrodo alvo

aproximad

vés da sua c

ocesso de 

de elevada 

o eletromag

egião de vá

gia e um e

artes menor

e os dispo

raios X diag
BERG et al, 19

o acelerado

o, deve po

damente 99%

correção ex

calibração 

energia inte

gnética. O 

ácuo por on

letrodo alv

es, que são 

ositivos de

gnóstico méd
994.  

s em direç

ssuir alto p

% da energ

xplícita ou s

(INTERN

eragem com

sistema é

nde estes e

vo (BUSHB

mostradas 

e ajuste do 

dico 

ão ao alvo

ponto de fu

gia é transfo

27

seus efeitos

NATIONAL

m a matéria,

é composto

elétrons são

BERG et al,

na figura 5,

campo de

 

 anodo em

usão e alta

formada em

7 

 

s 

L 

, 

o 

o 

, 

, 

e 

m 

a 

m 



28 

 

 

calor (BUSHBERG et al, 1994). O tungstênio é muito utilizado para esta função. (BAPTISTA 

NETO, 2005). 

3.3.2. Gerador de raios X 

O gerador de raios X fornece a tensão necessária para energizar o tubo, permitindo 

selecionar a energia e a quantidade de raios X a serem emitidos, além do tempo de exposição. 

É composto por um circuito elétrico, que transforma a linha de tensão padrão em alta 

voltagem (transformadores), um painel de controle que possibilita ao operador selecionar a 

tensão e a corrente do tubo assim como o tempo de exposição, medidores elétricos que 

exibem a tensão e a corrente do tubo e um circuito retificador (diodo), para permitir o fluxo de 

elétrons somente no sentido catodo-anodo (BUSHBERG, 1994).  

A emissão de raios X pode ocorrer através de dois processos distintos, dependendo do 

tipo de interação entre os elétrons e o alvo. Estes processos são conhecidos como radiação de 

freamento e raios X característicos (LAMEL, 1981). 

3.3.3.  Raios X de freamento (“bremsstrahlung”)  

Quando elétrons interagem com o campo elétrico de núcleos atômicos, eles reduzem sua 

energia cinética, mudam de direção e podem emitir a diferença de energia sobre forma de 

ondas eletromagnéticas, denominadas de raios X de freamento (TAUHATA et al, 1999). Os 

núcleos pesados são mais eficientes que os leves na produção deste tipo de radiação, pois 

proporcionam maior interação do elétron com o campo elétrico do núcleo. A energia dos raios 

X de freamento é dependente da energia da partícula incidente, entretanto, pode variar de zero 

até o valor máximo equivalente à própria energia cinética. Como consequência, um feixe 

monoenergético de elétrons produz um espectro contínuo de raios X de freamento (TURNER, 

1995). 
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3.3.4. Raios X Característicos 

Quando a energia do elétron incidente excede a energia de ligação do elétron alvo, um 

dos processos que pode ocorrer é a emissão de um fóton de raios X característico. A interação 

neste caso resulta na ejeção de um elétron das camadas eletrônicas mais internas gerando uma 

vacância. Uma vez que esta condição não é estável, a vacância originada é imediatamente 

preenchida por algum elétron de órbitas mais externas. Ao passar de um estado menos ligado 

para outro mais ligado, o excesso de energia do elétron é liberado por meio de radiação 

eletromagnética, cuja energia é igual à diferença de energia entre o estado inicial e final 

(BUSHBERG, 1994). Os raios X característicos são monoenergéticos e revelam detalhes da 

estrutura eletrônica, permitindo a identificação do elemento de origem, portanto, são 

dependentes dos níveis de energia da eletrosfera e dessa forma, seu espectro de distribuição de 

energia é discreto (TAUHATA et al, 1999). 

3.3.5. Espectro de raios X 

O espectro de raios X é definido como a distribuição de energia da radiação produzida 

em um feixe de raios X (POTIENS e CALDAS, 2001), cujo conhecimento para fins de 

calibração e aferição de instrumentos é de fundamental importância, uma vez que tais 

equipamentos podem apresentar elevada dependência energética. O espectro de um feixe de 

raios X possibilita ainda a verificação das principais características da radiação de referência 

estabelecida, dentre as quais podemos citar a tensão aplicada ao tubo, às energias média e 

efetiva e a camada semi-redutora (CSR) (POTIENS e CALDAS, 2001). Esta última é definida 

pela International Organization for Standardization (1996) como sendo a espessura de 

determinado material que atenua a intensidade do  feixe de radiação à metade de seu valor 

original. 

O espectro para uma dada voltagem e filtração total será diferente para diferentes 

geradores, devido à influência da composição do anodo, janela do tubo, ângulo alvo, dentre 

outros fatores. Sua verificação pode ser feita “através de estimativas a partir de considerações 

teóricas (incluindo o efeito da filtração), pode ser derivada por transformada de Laplace de 

uma curva de atenuação medida com feixe estreito, ou ainda, obtido diretamente com algum 

tipo de espectrômetro” (NOGUEIRA, 1997, p.32). A caracterização do espectro de raios X 

através da medida da CSR é também utilizada. A medição precisa da CSR e do potencial do 

tubo de raios X mostra informação razoável a respeito do espectro (JENNINGS, 1977).  
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3.4.1. Filtração total 

A filtração total compreende não somente a filtração inerente do tubo, mas aquela 

devido aos materiais situados entre o tubo e a saída do equipamento, devido à câmara 

monitora quando é o caso e devido aos filtros adicionados para atender às exigências das 

normas.  

O método mais largamente empregado para inferir sobre a filtração total da máquina é 

aquele que relaciona a mesma à qualidade do feixe de raios X, também denominada 

penetrabilidade ou poder de penetração do feixe. A qualidade do feixe pode ser caracterizada 

numericamente pelas camadas semi-redutoras, cuja determinação é feita medindo-se a 

intensidade do feixe de raios X à medida que se acrescenta atenuadores de espessuras 

definidas em seu caminho do feixe (LACERDA, 2002). 

3.4.2. Filtração inerente 

A filtração inerente de uma máquina de raios X é um fator importante quando se deseja 

utilizar este equipamento para calibração, pois o feixe primário de raios X apresenta 

modificações no espectro de energia ao atravessar o vidro da ampola, o óleo refrigerante e a 

janela do tubo da máquina de raios X.  

A filtração inerente pode ser definida como a espessura em alumínio que produziria a 

mesma atenuação sofrida pelo feixe de raios X ao atravessar os materiais do tubo. (RIOS, 

2000). 

A filtração inerente se deve aos vários elementos que constituem o tubo de raios X e é 

expressa, para uma dada tensão, como a espessura do filtro, normalmente de alumínio ou 

berílio, que na ausência dos elementos constituintes, geraria a mesma CSR. Um tubo cuja 

filtração inerente exceda 3,5 mm de alumínio não deve ser utilizado com a finalidade de 

calibração de dosímetros (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 1996).  

Mesmo utilizando tubos de raios X de mesmo tipo e geradores com a mesma forma de 

onda, os efeitos no espectro podem mostrar diferenças consideráveis. (BAPTISTA NETO, 

2005). 
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A atenuação da radiação para o alumínio a 60 kV é relacionada com a filtração inerente através 

da tabela 1. 

Tabela 1. Estimativa da filtração inerente da 1a CSR.  

  
Fonte: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1996. 

CSR Filtração
(mmAl) Inerente (mmAl)

1 0,33 0,25
2 0,38 0,30
3 0,54 0,40
4 0,67 0,50
5 0,82 0,60
6 1,02 0,80
7 1,15 1,00
8 1,54 1,50
9 1,83 2,00
10 2,11 2,50
11 2,35 3,00
12 2,56 3,50
13 2,75 4,00
14 2,94 4,50
15 3,08 5,00
16 3,35 6,00
17 3,56 7,00

Pontos
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3.4.4. Tensão de Pico Prático 

Diferentemente da grandeza tensão de pico, que é a máxima tensão atingida por um 

equipamento de raios X durante uma exposição, a tensão de pico prático é definida como a 

média ponderada de todos os valores de tensão que ocorrem durante uma exposição. A 

ponderação é realizada de tal modo que valores idênticos de tensões de pico prático fornecem 

valores iguais de baixo contraste radiográfico, independente da forma de onda do gerador de 

alta tensão do equipamento de raios X (IEC, 2005). 

Embora a tensão de pico prático seja uma grandeza mensurável de forma não invasiva 

ou indireta, o nível de incerteza exigido por norma demanda o uso de técnicas invasivas. 

Angulações do anodo, diferenças de filtração inerente e outros fatores podem influenciar em 

medidas indiretas, ao contrário das medidas invasivas (IEC, 2005). 

3.5.  Radiações X de Referência 

Algumas comissões e organizações internacionais são responsáveis por definir e 

regulamentar vários aspectos de diferentes áreas de aplicações; para área das radiações pode-

se citar a ISO, que define aplicações para a parte de proteção radiológica ( ISO, 1996), e a 

IEC, que define condições padrão para a área de radiodiagnóstico (IEC, 2005). 

As radiações de referência da IEC são caracterizadas por um código de letras e números 

que definem, dentre outros, de que elemento químico é formado o material utilizado para a 

filtração do feixe primário de radiação, a tensão de utilização do tubo de raios X e o objetivo 

da caracterização do feixe em termos do equipamento que se deseja calibrar. Algumas das 

radiações de referência são chamadas de qualidades primárias e, com boa aproximação, são 

livres de radiação espalhada (RQR, RQA, RQC, RQT, RQR-M e RQA-M).  

As radiações de referência definidas como RQR representam o feixe de radiação após 

sofrer atenuação pela adição de filtros de alumínio a espessuras calculadas. 

O número da RQR é relacionado com a tensão de pico prático do tubo de raios X de 

acordo com a Tabela 2 e deve ser calculado com incertezas máximas de 1,5 % ou 1,5 kV para 

um fator de abrangência k igual a 2 (o que for maior). 

Implantar uma radiação de referência significa reproduzir os parâmetros obtidos nos 

laboratórios primários respeitando-se os limites de tolerância. 

Para cada radiação de referência, existem alguns requisitos que devem ser aplicados 

para que esta seja considerada implantada (Tabela 2). Os limites de tolerância para a 1ª CSR 

são de ± 3% e para os coeficientes de homogeneidade são de ± 0,03 (adimensional). O 



35 

 

 

material do anodo deve ser o tungstênio ou uma liga rica em tungstênio com até 10 % de rênio 

e sua angulação não deve ser menor que 9°. 

Tabela 2. Requisitos para implantação das radiações de referências 

 RQR (IEC,2005) 

 
 

As radiações de referência definidas como RQA dependem da implantação das RQR e 

representam a atenuação da radiação por um objeto que simula um paciente (OLIVEIRA, 

2008). 

Tabela 3. Radiações de referências RQA da IEC com seus 

valores  de tensão,filtração adicional e CSR. 

 
 A norma ISO 4037 trata das radiações de referência, gama e X, para calibração e 

determinação da resposta energética, em dosímetros e medidores de taxa de dose. A 

implementação de um feixe de raios X de referência em laboratórios metrológicos, nos termos 

RQR-2 40 1,42 0,81
RQR-3 50 1,78 0,76
RQR-4 60 2,19 0,74
RQR-5 70 2,58 0,71
RQR-6 80 3,01 0,69
RQR-7 90 3,48 0,68
RQR-8 100 3,97 0,68
RQR-9 125 5 0,68

RQR-10 150 6,57 0,72

Radiação de 
referência 

Tensão 
(kV)

 CSR 
(mmAl)

Coeficiente de 
homogeneidade

RQA-2 40 2,2
RQA-3 50 3,8
RQA-4 60 5,4
RQA-5 70 6,8
RQA-6 80 8,2
RQA-7 90 9,2
RQA-8 100 10,1
RQA-9 120 11,6

Tensão 
(kV)

Radiação de 
referência 

34

4

26

Filtração adicional  
(mmAl)

CSR       
(mmAl)

21

30

40

10
16
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da norma ISO 4037-1, é um procedimento que exige ajustes nos sistemas geradores de raios 

X, normalmente em tensão ou filtração, para que os parâmetros de caracterização definidos se 

aproximem dentro dos padrões definidos. (ISO, 1995). 

A norma ISO 4037-1 estabeleceu as séries Low (L), Narrow (N), Wide (W) e High (H) 

de raios X de referência filtrada, cuja produção se sujeita à obediência dos seguintes critérios:  

Para todas as séries o potencial do tubo deverá ser medido sob carga.  

• Em todas as séries, as camadas semirredutoras deverão ser medidas a 1 m de 

distancia do foco. 

• Para a série L, nas três energias mais baixas e para a série N nas cinco energias 

mais baixas, a filtração recomendada é 1 mm de berilio, entretanto, outros valores 

de filtração inerente podem ser usados desde que energia média fique dentro de ± 5 

% e a resolução dentro de ± 15 % dos valores fornecidos pela tabela.  

• Para as demais energias das séries L e N e, para todas as energias das séries W e H, 

a filtração total consiste da filtração inerente ajustada para 4 mm de alumínio mais 

a filtração adicional.  

Para a série de alta taxa de kerma as radiações de referência são especificadas apenas 

pela primeira camada semirredutora e pelo potencial do tubo.  

Tabela 4. Valores dos parâmetros de caracterização da série N. 

 

1º CSR  2º CSR 
Pb Sn Cu Al ISO ISO

(mm) (mmA
8 28 10 0,13) 0,047 Al 0,052 Al
12 33 15 0,53) 0,14 Al 0,16 Al
16 34 20 1,053) 0,32 Al  0,37 Al
20 33 25 2,053) 0,66 Al 0,73 Al
24 32 30 4,053) 1,15 Al 1,30 Al
33 30 40 0,21 0,084 Cu 0,091 Cu
48 36 60 0,6 0,24 Cu 0,26 Cu
65 32 80 2,0 0,58 Cu 0,62 Cu
83 28 100 5,0 1,11 Cu 1,17 Cu
100 27 120 1,0 5,0 1,71 Cu 1,77 Cu
118 37 150 2,5 2,36 Cu 2,47 Cu
164 30 200 1 3 2,0 3,99 Cu 4,05 Cu
208 28 250 3 2 5,19 Cu 5,23 Cu
250 27 300 5 3 6,12 Cu 6,15 Cu

Energia 
média 

(E) (keV)

Resoluçã
o Re (%)

Tensão 
(kV)

Filtração adicional  (mmAl)
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3.6.  Rastreabilidade 

A credibilidade das medições está fortemente associada ao termo rastreabilidade, que é 

definida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(IAEA,2000) como sendo a propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um 

padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente a padrões nacionais ou 

internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas 

estabelecidas.  

Os instrumentos de medida da radiação devem ser rastreáveis a um padrão nacional 

apropriado, significando que:  

• Cada instrumento utilizado para o propósito de calibração deve ser calibrado com 

um instrumento de referência de mais alta qualidade;  

• A freqüência de calibração deve ser estabelecida em um intervalo de tempo 

razoável, de maneira que os valores indicados não estejam fora dos limites 

aceitáveis entre calibrações sucessivas;  

A calibração de um instrumento com outro de referência é válida em termos exatos 

somente nas condições de calibração, sendo necessária a utilização de fatores de correção em 

condições diferentes (IAEA, 2000).  

No campo da metrologia das radiações ionizantes, o padrão primário de determinada 

grandeza física é essencialmente um arranjo experimental que permite atribuir um valor 

numérico à amostra particular daquela grandeza em termos da unidade dada pela definição 

teórica (ALLISY, 1994). Possui a mais elevada qualidade metrológica no campo especificado. 

O padrão primário é mantido pelos laboratórios nacionais para fins de pesquisa metrológica e 

participam de intercomparações de padrões primários reconhecidas internacionalmente, 

coordenadas, por exemplo, pelo BIPM (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

2000).  

O padrão secundário tem suas medidas comparadas com o padrão primário, de maneira 

a garantir sua rastreabilidade, é mantido pela rede de Laboratório de Dosimetria Padrão 

Secundário (SSDL), sendo reconhecido oficialmente pelos países, podendo ser utilizado tanto 

na calibração de outros padrões, como na calibração de instrumentos de medição, que são 
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dispositivos, individuais ou em conjunto com outros equipamentos, que pretende efetuar uma 

medida (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2000).  

O padrão terciário tem suas medidas comparadas com um padrão secundário e também 

é utilizado para calibração de instrumentos de medição (INTERNATIONAL ATOMIC 

ENERGY AGENCY, 2000). 

3.7. Detecção da Radiação  

Um dispositivo capaz de medir a intensidade ou simplesmente indicar a presença de 

radiação é chamado de detector. A radiação eletromagnética interage com os átomos do meio 

arrancando elétrons; medidas da quantidade de elétrons arrancados em certo meio podem 

fornecer valores da quantidade de radiação que interagiu neste. Para este tipo de medição 

existem vários tipos de detectores, cada um com suas características e funções. 

Dentre as principais características que um detector deve possuir, algumas são de suma 

importância como a exatidão, que indica o grau de concordância dos resultados com o valor 

considerado como verdadeiro; a repetitividade do detector, uma vez que sob as mesmas 

condições de medição (fonte de radiação, distância da fonte, tempo de exposição etc.) o 

detector deveria responder com o mesmo valor (VIM, 2012); Os detectores também devem 

ser reprodutíveis, isto é, responder de forma adequada, apesar de algumas variações de 

condições de medição, devem ser estáveis não perdendo a exatidão da resposta com o passar 

do tempo, além de serem sensíveis e eficientes em relação ao tipo de radiação que se deseja 

medir (BAPTISTA NETO, 2005). 

3.7.1. Câmara de Ionização 

Dentre os vários tipos de detectores gasosos, as câmaras de ionização destacam-se pela 

grande estabilidade ao longo do tempo, por isso são muito utilizadas como instrumentos de 

referência na calibração de outros detectores de radiação. 
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Um esquema simples do funcionamento destes equipamentos é mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4. Esquema simplificado de funcionamento de uma câmara de ionização. 

Neste esquema as paredes da câmara, que contêm um gás, funcionam como um catodo, 

o eletrodo central (anodo) está fixado na câmara com um material isolante elétrico e entre a 

câmara e o eletrodo central é aplicada uma diferença de potencial através de um resistor. 

O processo de detecção ocorre quando os fótons de radiação eletromagnética penetram 

no interior da câmara e ionizam o gás (que pode ser o próprio ar), fazendo com que elétrons 

sejam acelerados em direção ao eletrodo central e os íons positivos em direção à câmara, 

gerando uma corrente elétrica proporcional à quantidade de fótons que interagiram na câmara 

(KNOLL,2000).  

3.7.2. Detector de estado sólido  

Os detectores de estado sólido são baseados em materiais semicondutores. Os materiais 

semicondutores mais utilizados como meio detector de radiação ionizante são o germânio e 

silício. Sua principal característica, que os torna convenientes para utilização em medidores 

de radiação, baseia-se na alta resolução para determinar a energia da radiação incidente, desta 

forma, têm-se pequenas flutuações e menor incerteza na medida.  

São designados como detectores de estado sólido ou detectores semi-condutores e 

consistem de um diodo semicondutor de Germânio ou Silício. O diodo, especialmente 

construído, é polarizado reversamente e, em geral, resfriado à temperatura do nitrogênio 

líquido. Por estas razões, a corrente de fuga é extremamente baixa. 

A radiação, ao passar em seu interior, libera cargas, que são atraídas aos eletrodos 

correspondentes, resultando na passagem instantânea de uma corrente. A polarização reversa 
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(alta tensão) é aplicada através de um resistor de alto valor e a passagem da corrente resulta na 

produção de um pulso elétrico neste resistor, que é subsequentemente ampliado e registrado. 

A produção de um par de íons no semicondutor requer cerca de 3eV e, portanto, o número de 

pares produzidos por uma radiação de energia E, dada em eV, será n=E/3. 

Em sua operação, o detector comporta-se como um capacitor (de alguns picofarads) e a 

carga liberada em seu interior pela radiação aparecem como uma voltagem em seus terminais, 

com o valor de alguns milivolts. 

Devido ás baixas amplitudes dos pulsos, os pré-amplificadores devem ser de baixo 

ruído e alta impedância de entrada. Os detectores de estado sólido funcionam analogamente às 

câmaras de ionização, sendo por isto, chamado, às vezes, de câmaras de ionização de estado 

sólido. 

Os de Germânio, de Z=32, são mais indicados para a detecção gama e podem ser 

fabricados com grandes volumes (≅ l00 cm3). 

Os de Silício, de Z=14 (bem menor que o do Ge), são mais indicados aos raios X e γ de 

baixa energia. 

Outro tipo, mais apropriado à detecção de partículas alfa ou íons, é o de barreira de 

superfície, que não requer compensação, dada sua pequena espessura, podendo ser utilizado 

como detector dE/dx. Este tipo não requer refrigeração. 

Os detectores de estado sólido têm como vantagens: 

• A excelente resolução em energia (capacidade de distinguir entre energias 

vizinhas); 

• Extrema proporcionalidade (linearidade) entre a energia da radiação e o sinal de 

saída; 

• Excelente estabilidade temporal (ausência de envelhecimento), quando não 

submetido a abusos. 

• Como desvantagens podem citar: 

• Alto custo; 

• Exige eletrônica complexa e delicada; 
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• Operação a baixas temperaturas; 

• Não resistem a abusos, como perda de refrigeração, radiação excessiva e choques 

mecânicos. 

Sumarizando, os detectores de estado sólido (de disponibilidade mais recente) são de 

grande utilidade em aplicações precisas, mas de operação mais complexa e crítica que os 

detectores mais convencionais.  

3.8. Camada Semiredutora e Coeficiente de Homogeneidade 

A primeira camada-semirredutora (1ª CSR) é definida como a espessura de um material 

específico que atenua a intensidade do feixe de radiação à metade do seu valor inicial medido 

sem qualquer absorvedor (LACERDA, 2002). A contribuição de toda radiação espalhada, ou 

outra fonte que podem estar presentes no feixe devem ser consideradas de modo a corrigir sua 

influência; portanto é importante que o volume sensível da câmara de ionização utilizada seja 

o menor possível, de modo a minimizar os efeitos indesejáveis da radiação espalhada (IAEA, 

2007), também é importante que a câmara apresente boa estabilidade nas medidas e baixa 

dependência energética, devido à presença de um espectro heterogêneo em energias em feixes 

de raios X. 

A segunda camada-semirredutora é definida como a espessura de um material 

específico que atenua a intensidade do feixe de radiação a um quarto do seu inicial subtraída 

do valor da 1ª CSR deste mesmo material (IAEA, 2007); na área de radiodiagnóstico é muito 

comum expressar a CSR em termos de milímetros de alumínio. 

A razão entre a 1ª CSR e a 2ª CSR é denominada coeficiente de homogeneidade (CH). 

Este coeficiente expressa a característica de composição de energias do feixe em 

espectrometria, pois quanto mais seu valor se aproxima de 1 (um), significa que mais 

homogêneo em termos de energia apresenta-se este feixe (GOETSCH et al.; 1984). 

Portanto, caracterizar uma distribuição espectral por meio da tensão do equipamento de 

raios X, a 1ª CSR e a 2ª CSR é uma exigência, a fim de evitar qualquer ambigüidade entre 

feixes distintos de radiação, pois dois tubos com a mesma tensão e 1ª CSR podem apresentar 

distribuições de espectros de energia completamente diferentes, devido a diferenças existentes 

no desgaste entre eles em termos da angulação efetiva do anodo, filtração inerente, etc. (IEC, 

2005). 
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3.9. Testes de desempenho 

 Um conjunto de testes, conhecido como testes de desempenho (“type  test”),  deve  ser  

realizado com qualquer dosímetro com a finalidade de se determinar suas características. Ele 

abrange a determinação do desempenho tanto para a grandeza de interesse quanto para as 

grandezas de influência, que são aquelas que podem influenciar os valores das medidas 

realizadas com o dosímetro, como: energia, ângulo de incidência da radiação, dose ou taxa de 

dose e tipo de radiação, sob diferentes condições ambientais (IAEA 2000).  

 O conhecimento destas características metrológicas de desempenho é a base para a 

escolha de um dosímetro apropriado para ser usado em uma condição radiológica específica. 

Um exemplo dos testes e dos requisitos para o desempenho de dosímetros eletrônicos é 

mostrado na Tabela 5 (IAEA 2000). 

Tabela 5 - Teste de desempenho para dosímetros eletrônicos 

 

Fonte: adaptado de (IAEA 2000). 

± 20% para 137Cs
± 50% para 241Am

<± 20%  
Dependência com a taxa de 

dose Até 1 Sv.h-1
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20 keV a 1,5 MeV ± 30%
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Características as serem 
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Erro relativo intrínseco Faixa efetiva da medida da 
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± 15%
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5. MÉTODOS 

 Para alcançar os objetivos deste trabalho de pesquisa, a metodologia abrangeu a 

caracterização do equipamento de raios X Seifert-Pantak para reprodução das radiações de 

referência estabelecidas pela IEC (2005) e ISO (1996), nas quais foi feito um estudo 

comparativo da resposta dos dosímetros de referência e do desempenho de dosímetros 

eletrônicos usados para monitoração individual. Estudo similar também foi feito em feixes de 

raios X pulsados gerados pela máquina de raios X médico VMI Pulsar 800 Plus nas radiações 

de referências da IEC (2005). 

5.1.1. Radiações de referência IEC e da ISO na máquina de raios X Seifert-Pantak. 

 No equipamento de raios X Pantak Seifert, foram estabelecidos os parâmetros 

característicos das radiações de referência da IEC e da ISO, identificados como filtração 

inerente da máquina de raios X, tensão no tubo, camada semirredutora e espectro de energia 

do feixe de radiação. Os resultados foram analisados com base nos requisitos estabelecidos 

pelas normas específicas (IEC, 2005; ISO,1996).  

5.1.2.  Determinação da filtração inerente 

   Adotando-se o método recomendado pela ISO para a determinação da filtração 

inerente (ISO,1996),  medidas da intensidade dos feixes de raios X foram feitas tanto com a 

câmara  de ionização Radcal 10x6-6 quanto com o detector Unfors Xi R/F posicionados 

simultaneamente,  a uma distância de um  metro do ponto focal do tubo e no eixo central do 

feixe de raios X. Selecionou-se um feixe de raios X com uma tensão de 60 kV, 5 mA de 

corrente no tubo e um campo de radiação com 15 cm de diâmetro; foram feitas cinco medidas 

de kerma no ar durante o intervalo de tempo de 60 s para o feixe não atenuado e para os feixes 

atenuados com diferentes espessuras de filtros de alumínio.  

5.1.3. Estabelecimento das radiações X de referência 

A IEC (2005) estabelece as qualidades de feixes de raios X para calibrações e testes de 

dosímetros com valores de tensão no tubo de raios X em termos do potencial de pico prático 

(PPV), a ser medido conforme procedimento específico. No equipamento de raios X Seifert-

Pantak, Oliveira (2012a) mediu os valores de PPV com o Diavolt Universal PTW calibrado 
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no PTB/Laboratório Primário da Alemanha.  Estes valores foram considerados neste trabalho 

para as qualidades de feixe de raios X para radiodiagnóstico.  

A ISO (1996) estabelece as radiações X de referência com a tensão no tubo em termos de 

tensão máxima ou de pico. Oliveira (2012b) determinou a relação entre a tensão nominal e o 

valor da tensão máxima ou de pico, por meio de medidas do espectro de energia para a faixa 

de 10 a 320 kV da máquina Seifert-Pantak. Os resultados foram representados na Equação 1, 

usada neste trabalho, que estabelece a relação entre as duas grandezas. Neste trabalho, os 

valores das tensões de pico foram estabelecidos a partir dos valores nominais aplicados no 

painel de controle da máquina de raios X.  

 

Vpico = 2,925+0,995.Vnominal    (3) 

 

onde Vpico é a tensão máxima real aplicada ao tubo, determinada por meio de espectrometria 

do feixe e Vnominal é a tensão nominal selecionada e indicada no painel de controle da máquina 

de raios X. 

5.1.4. Filtração adicional e Camada Semirredutora 

A IEC (2005) não estabelece valores para a filtração adicional para as qualidades de 

feixes de raios X, porém exige que os valores determinados por procedimento específico 

resultem em valores estabelecidos da camada semirredutora e do coeficiente de 

homogeneidade. Os parâmetros das qualidades de feixe usados neste trabalho foram 

determinados por Da Silva et al. (2010). 

A ISO (1996) estabelece valores específicos para a filtração adicional usada em cada 

radiação de referência e requer que a 1ª e a 2ª camadas semirredutoras sejam determinadas e 

concordem dentro de 5% de valores estabelecidos. Os parâmetros das radiações de referência 

usados neste trabalho foram determinados por Oliveira (2012c). 
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Figura 26. Sistema para comparação da medida de kerma no ar entre o detector de estado sólido 

Xi R/F e a câmara de ionização Radcal modelo RC-6, em feixes de raios X de potencial constante 

da ISO.Calibração dos dosímetros eletrônicos em feixes de radiação gama 

Dosímetros eletrônicos modelo EPD-MK2 do fabricante Thermo Electron Corporation, 

modelo Rad-60 da Rados e modelo PDM-111 da Hitachi-Aloka medical Ltd. foram 

calibrados em termos de equivalente de dose pessoal, Hp(10), no fantoma paralelepipedal 

padrão da ISO,  em condições de equilíbrio eletrônico, no feixe de radiação gama do 137Cs, no 

irradiador Buchler do Laboratório de Calibração de Dosímetros do CDTN.   

5.1.7. Ensaios de desempenho em dosímetros eletrônicos selecionados no Pantak 

Seifert nas radiações de referência da IEC e da ISO. 

 Para realização dos ensaios dos dosímetros eletrônicos selecionados foi utilizada as 

radiações de referências da RQA e RQR especificadas pela IEC, e radiações de referências N 

especificadas pela  ISO, já implementadas no equipamento Seifert-Pantak no LCD/CDTN. As 

radiações da IEC foram escolhidas para representar feixes usados em radiologia diagnóstica, 

que pode atingir possíveis dosímetros em uso para monitoração individual; as radiações de 

referência N da ISO foram escolhidas devio a alta filtração adicional, o que estreita o espectro 

de energia deixando-o adequado para testes em dosímetros medidores de radiação.   

A dosimetria do feixe, isto é, a determinação da taxa de kerma no ar no ponto de calibração a 

1,50 m do ponto focal do tubo, foi feita com o detector de estado sólido Unfors Xi R/F.  

Na irradiação dos dosímetros eletrônicos individuais foi utilizado um fantoma 

paralelepípedal padrão da ISO com dimensões 30x30x15 cm3 paredes de acrílico e preenchido 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1.  Filtração inerente da máquina Pantak Seifert  

 A tabela 6 e a figura 32 apresentam os resultados obtidos com a câmara RADCAL 

10X6-6 e o dosímetro UNFORS Xi R/F, em cinco medidas simultâneas da taxa de kerma no 

ar, para o feixe de raios X de 60 kV, 5 mA, a um metro de distância, para o feixe não 

atenuado e atenuado com 0,17 a 0,52 mmAl. Os valores subestimados apresentados pelos 

Unfors, em relação aos da câmara de ionização, sugerem uma dependência da resposta dele 

com a filtração do feixe.   

Tabela 6. Taxas de kerma no ar determinadas com a câmara Radcal 10x6-6 e com o detector 

Unfors Xi R/F, para diferentes espessuras de atenuadores de alumínio no feixe de raios X de 60 kV 

sem filtração. 

 

Os dados da câmara Radcal 10X6-6 foram ajustados e resultaram em uma equação 

polinomial; a camada semirredutora (CSR), que é o valor da espessura de alumínio que reduz 

a 50% intensidade inicial do feixe, foi determinada como sendo 0,18 mmAl. Considerando a 

Tabela 1 fornecida pela ISO (1996) para estimativa da filtração inerente, o valor da CSR é 

menor do que o menor valor da tabela, levando a considerar que a filtração inerente da 

máquina de raios X Seifert-Pantak pode ser considerada em termos práticos, desprezável.  

 

 

0 2,66 1,24
0,17 1,36 0,89
0,20 1,25 0,85
0,37 0,89 0,70
0,52 0,67 0,57

Filtros         
atenuadores  

(mmAl)

Taxa de kerma no ar             
com a câmara Radcal            

(mGy.s-1)

Taxa de kerma no ar 
com o dosímetro 
UNFORS Xi R/F     

(Gy.s-1)
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Figura 32.  Intensidade do feixe de raios X de 60 kV, na máquina Seifert-Pantak, atenuado com filtros 

de alumínio; medidas feita com a câmara Radcal 10X6-6 e com o dosímetro Unfors Xi R/F. 

6.2. Verificação dos feixes de raios X  

Como os parâmetros dos feixes de raios X já haviam sido determinados, não houve 

necessidade de repetir o trabalho; buscou-se reproduzir as condições conforme especificadas. 

Acrescentou-se, porém, neste trabalho, dados determinados por simulações com o programa 

Xcomp5R. 

Especificação das qualidades de raios-X IEC e ISO usadas para testar os dosímetros 

pessoais eletrônicos em potenciais constantes feixes de raios-X são apresentados na tabela 7, 

8 e na figura 33.  

Tabela 7. Especificações das radiações de referências da IEC 

 

RQA-5 70 51,2 6,44
RQA-7 90 62,4 8,94
RQA-9 120 75,8 11,3540

30

Radiação 
de 

referência 

Tensão 
(kV)

Filtração adicional  
(mmAl)

Energia média 
(keV) 

CSR  
(mmAl)

21
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Tabela 8.  Especificações das radiações de referências da ISO 

 

 
Figura 33. Resposta em relação ao Hp ( 10 ) de EPD em potenciais constantes feixes 

de raios  X. 
 
 

  

1º CSR  2º CSR 
Pb Sn Cu Al ISO ISO

(mm) (mmA
N‐60 60 0,49 3,0 0,23 Cu 0,27 Cu
N‐80 80 1,51 2,0 0,58 Cu 0,60 Cu
N‐100 100 4,0 3,0 1,15 Cu 1,17 Cu
N‐120 120 1,0 3,7 3,0 1,76 Cu 1,80 Cu

Radiação 
de 

referência 
Tensão (kV)

Filtração adicional  (mmAl)
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As tabelas 9, 10 e 11 apresentam os valores obtidos nas simulações das radiações de 

referências por meio do Xcomp5r, utilizando os dados definidos na norma da IEC e da ISO 

em termos de filtrações tensão do tubo. O uso dessas simulações do Xcomp5r foi utilizado 

para selecionar as energias médias que atendesse a faixa de energia dos dosímetros de acordo 

com cada radiação de referência utilizada. Comparando as tabelas, os resultados teóricos da 

CSR concordaram satisfatoriamente com os dados experimentais.  

Tabela 9. Energias e camadas semirredutoras (CSR) da radiação  

de referência da RQA da IEC simulado no Xcomp5r. 

 

Tabela 10. Energias e camadas semirredutoras (CSR) da radiação  

de referência da RQR da IEC simulado no Xcomp5r. 

 

Tabela 11.  Energias e camadas semirredutoras (CSR) de referência N  

da ISO simulado no Xcompr5r. 

 

Qualidade RQA-5 RQA-7 RQA-9
Tensão (Kv) 70,0 90 120
Filtração adicional (mmAl) 21,0 30 40,0
Energia média (keV) 51,2 62,4 75,8
1° CSR (mmAl) 6,4 8,9 11,4
2° CSR (mmAl) 7,0 9,5 11,9

Qualidade RQR-2 RQR-4 RQR-8 RQR-10
Tensão (Kv) 40 60 100 120
Filtração adicional (mmAl) 2 2,5 3,1 3,8
Energia média (keV) 27,3 35,7 50 63,3
1° CSR (mmAl) 1,3 2,1 3,9 6,5
2° CSR (mmAl) 1,6 2,9 5,8 9,1

Qualidade N-60 N-80 N-100 N-120
Tensão (Kv) 60 80 100 120

Filtração (mmAl) 3,18 2 3,18 3,18
Filtração (mmCu) 0,49 1,511 4,0 3,7
Filtração (mmSn) _ _ _ 1,0

Spect (keV) 46.3 62,7 80,6 98,2
1° CSR (mmAl) 5,45 9,39 12,6 14,79
2° CSR (mmAl) 5,86 9,65 12,74 14,86
1° CSR (mmCu) 0,22 0,542 1,05 1,655
2° CSR (mmCu) 0,249 0,591 1,118 1,733
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6.3. Verificação entre a tensão de pico nominal e a tensão de pico real 

A verificação do valor de tensão selecionado no painel de comando corresponde à 

tensão de saída do feixe de raios X. Essa avaliação permite que um fator de correção seja 

aplicado para a utilização do valor nominal da tensão que produza um feixe de raios X de 

energia máxima conhecida. A tensão aplicada ao tubo de raios X é uma fator que influência o 

espectro de energia do feixe sendo seu conhecimento de fundamental importância, uma vez 

que afeta diretamente a energia máxima dos fótons, assim como a energia média do feixe. 

(BAPTISTA NETO, 2005). 

Valores de tensão obtidos na avaliação de pico prático estão apresentados na tabela 12, 

que mostra a filtração adicional em espessura de alumínio de cada radiação de referência, as 

tensões aplicadas no tubo de raios X, os fatores de calibração do medido de PPV, para cada 

radiação, Oliveira (2012c). 

Tabela 12. Valores corrigidos da tensão do tubo para os feixes padronizados das radiações de 

referência da IEC. 

 

Foram adotados neste trabalho os valores nominais de tensão iguais aos valores da 

norma da IEC (2005), entretanto foi realizada uma avaliação das energias médias de cada 

tensão em relação ao PPV, utilizando-se o Xcomp5r. Os resultados apresentados na tabela 13 

e na figura 34 permitem observar uma diferença relativamente pequena não passando de 0,7 

keV, que representa menos de 2% nas qualidades de radiação com tensão de 50 a 120 kV. A 

incerteza expandida envolvida na realização das medidas com PPV foi de 2,5%. 

Tensão 
nominal/IEC 

(kV)

RQR-2 2 40 41,9 0,984 41,2 ± 1,0 1,2 3
RQR-4 2,5 60 61,8 0,996 61,6 ± 1,5 1,6 2,6
RQR-8 3,1 100 104,2 0,976 101,7 ± 2,5 1,7 1,7

 RQR-10 3,8 150 151,1 0,971 146,7 ± 3,7 1,7 1,2

Diferença 
Nominal 

(kV)

Diferença 
Nominal 

(%)

Radiação    
de         

referência

Filtração 
adicional 
(mmAl)

Média 
PPV     
(kV)

Fator de 
calibração 

IEE

Média 
Corrigida 

(kV)
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Tabela 13. Valores de energia média de cada tensão conforme a norma da IEC e conforme 

valores de PPV simulado no Xcompr5. 

 

RQR-2 RQR-4 RQR-8  RQR-10

25

30

35

40
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 IEC
PPV

(k
eV

)

Qualidade das radiações

Figura 34. Apresentam Intensidade relativa das energias médias medidas com PPV na máquina de 

raios X Pantak Seifert e com a norma da IEC simulada no Xcompr5 nas radiações de referências, 

atenuado com filtros de alumínio, onde apresentaram valores de energias bem próximas em relação as 

energias medidas com PPV. 

RQR-2 27,3 27,7 1,5
RQR-4 35,7 36,4 2,0
RQR-8 50,0 50,5 1,0

 RQR-10 63,3 62,6 -1,1

Diferença 
Nominal   

(%)

Radiação de 
referência

Energias 
médias IEC

Energias 
médias 
PPV
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6.4. Comparações entre detector de estado sólido e câmara de ionização em potencial 

constante no equipamento de raios X Pantak Seifert.  

A Tabela 14 apresenta os resultados da comparação da resposta entre os dois sistemas 

de dosimetria (detector de estado sólido Unfors Xi R/F e a câmara de ionização Radcal 10X6-

6) em feixe de raios X contínuo, nas radiações de referências da IEC. A diferença de resposta 

entre os detectores foi menor que 2% nas qualidades de radiação cujas tensões eram maiores 

que 50 kV. A maior diferença de 6,4%, encontrada na qualidade RQR-2, cuja tensão é de 40 

kV, o que pode ser explicada pela  maior dependência de energia do detector de estado sólido 

Unfors Xi R/F  em baixas energias. 

As incertezas expandidas da câmara 10x6-6 da Radcal e do Unfors Xi são apresentada 

na tabela 33 e 34 no (apêndice A), foram calculadas para um fator de abrangência k igual a 2 

em um intervalo de confiança de 95%. Para a câmara da Radcal 10x6-6 a incerteza padrão 

expandida foi de: 4,03% e para o detector Unfors Xi foi de: 2,70%.  

Tabela 14. Comparação da medida da taxa de kerma no ar entre o detector de estado sólido 

Unfors Xi R/F e a câmara de ionização Radcal 10X6-6 em feixes de raios X contínuos, nas radiações 

de referências da IEC. 

 
A Tabela 15 apresenta os resultados de resposta entre dois sistemas de dosimetria 

(detector de estado sólido Unfors Xi R/F e a câmara de ionização Radcal 10X6-6) em feixe de 

raios X contínuo nas radiações de referências N da ISO. O detector de estado sólido Unfors Xi 

apresentou variações nos valores da taxa de kerma no ar em até -6,4% a 1,2%. Considerando 

que as radiações N são altamente filtradas, os resultados sugerem uma influência do espectro 

de energia na resposta do detector. 

Qualidade do feixe de 
raios-X da IEC

Câmara de ionização 
Radcal 10X6-6

Detector de 
estado sólido 

RQR-2 101,4 95,3 -6,4
RQR-4 203,8 200,5 -1,6
RQR-8 430,6 432,8 0,5
RQR-10 779,4 788,9 1,2
RQA-5 19,2 18,8 -2,1
RQA-7 18,2 18,1 -1,1
RQA-9 30,0 30,0   0,0 

Diferença relativa 
à câmara de 

ionização (%)

Taxa de kerma no ar (µGy/s)
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 As incertezas expandidas da câmara RC-6 da Radcal e do Unfors Xi são apresentadas 

na tabela 30 no (apêndice A) foram calculadas para um fator de abrangência k igual a 2 em 

um intervalo de confiança de 95%. Para a câmara da Radcal RC-6 a incerteza padrão 

expandida foi de: 1,02 % e para o detector Unfors Xi foi de: 2,72 %. 

Tabela 15. Comparação da medida da taxa de kerma no ar entre o detector de estado sólido 

Unfors Xi R/F  e a câmara de ionização Radcal RC-6 em feixes de raios X contínuos, nas radiações de 

referências da ISO. 

 

6.5.  Calibração dos dosímetros eletrônicos em feixe de 137Cs 

Tabela 16 apresenta os resultados da calibração dos dosímetros eletrônicos usados neste 

trabalho. As indicações dos dosímetros, durante a calibração em termos de equivalente de 

dose pessoal, Hp(10), atenderam o requisito de erro intrínseco menor que 10% (AIEA 2000). 

Tabela 16.  Indicações dos dosímetros eletrônicos na calibração, em termos de equivalente de 

dose pessoal, Hp(10), em feixes de 137Cs, de dosímetros eletrônicos. 

 

  

N-60 81,06 84,27 3,8
N-80 49,16 52,69 6,7

N-100 23,78 24,28 2,1
N-120 45,5 47,32 3,8

Taxa de kerma no ar (µGy/s)

Qualidade do feixe de 
raios-X da ISO

Câmara de ionização 
Radcal RC-6

Detector de estado 
sólido UNFORS Xi 

R/F

Diferença relativa 
à câmara de 

ionização (%)

EPD‐MK2    (a) 5000 4649,3 7,01
EPD-MK2  (b) 5000 4649,7 7,01
RAD-60      (a) 500 503 ‐0,60
RAD-60      (b) 500 503 ‐0,60
PDM-111   (b) 50 46,08 7,84
PDM-111   (b) 50 45,93 8,14

Erro intrínseco 
(%)

137Cs

Hp(10)   
(uSv)

Dosímetro Radiação Indicações dos 
dosímetros 
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6.6.  Resposta dos dosímetros eletrônicos em feixes contínuos de raios X  

A tabela 17 apresenta as respostas dos dosímetros RAD-60 e EPD-MK2, nos feixes de 

raios X da IEC RQA-5, 7 e 9; os valores de Hp(10) são as médias de sete medidas 

consecutivas obtidas com o sistema Unfors Xi R/F no tempo de 60 s; as leituras dos 

dosímetros são valores médios de cinco irradiações consecutivas no mesmo tempo.   

Os erros intrínsecos da resposta dos dosímetros (tabela 18) mostram a tendência de 

ambos os dosímetros em subestimar em até 50% os valores verdadeiros de Hp(10). O 

dosímetro RAD-60 não respondeu de acordo com as especificações do fabricante, pois mesmo 

nas energias de 62,4 e 75,8 keV, correspondentes às qualidades RQA-7 e 9, a subestimação 

foi maior que 25% para a faixa de 60 keV a 3 MeV informada pelo fabricante. O desempenho 

do dosímetro EPD-MK2 também não foi adequado, pois a subestimação foi bem maior do 

que 30% na faixa de 17 keV a 1,5 MeV especificada pelo fabricante.  

As incertezas expandidas, que são apresentadas na tabela 32 no apêndice A, foram 

calculadas para um fator de abrangência k igual a 2 em um intervalo de confiança de 95%. 

Para o dosímetro eletrônico RAD-60 a incerteza padrão expandida foi de: 0,03% e para o 

dosímetro EPD-MK2 foi de: 0,31%.  

A Figura 35 apresenta o comportamento da dependência energética dos dosímetros 

eletrônicos, que subestimaram a medida de Hp(10) em relação as energias mais altas  das 

radiações de referências da IEC RQA-9. 

 

Figura 35. Comportamento da dependência energética dos dosímetros eletrônicos. 
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Tabela 17. Resposta dos dosímetros eletrônicos, em termos de equivalente de dose pessoal, 

Hp(10), em feixes de raios X contínuos da IEC 

 

Tabela 18. Erro intrínseco da indicação dos dosímetros eletrônicos, em termos de equivalente de 

dose pessoal, Hp(10), em feixes de raios X contínuos da IEC 

 

A tabela 19 apresenta as respostas dos dosímetros RAD-60 e PDM-111, nos feixes de 

raios X da ISO N 60, 80, 100 e 120; os valores de Hp(10) são, também, as médias de sete 

medidas consecutivas obtidas com o sistema Unfors Xi R/F no tempo de 60 s; as leituras dos 

dosímetros são, também, valores médios de cinco irradiações consecutivas no mesmo tempo.  

Os erros intrínsecos da resposta dos dosímetros (tabela 20) mostram a tendência do 

dosímetro RAD-60 e o dosímetro PDM-111 de subestimar em até 70% e 95%, 

respectivamente, os valores verdadeiros de Hp(10), no feixe N60 (48 keV) que possui a mais 

baixa energia. Nos feixes com energias maiores N80 (65 keV), N-100 (83 keV) e N120 (100 

keV), o RAD-60 respondeu de forma adequada conforme já previsto pelo fabricante. 

Entretanto, o PDM-111, só respondeu adequadamente nas energias maiores que N100 (83 

keV), não estando de acordo com a especificação do fabricante de  20% na faixa de 70 keV - 

3 MeV. 

As incertezas expandidas, que são apresentadas na tabela 30 e 31 no apêndice A, foram 

calculadas para um fator de abrangência k igual a 2 em um intervalo de confiança de 95%. 

Hp(10)

(mSv) RAD-60 a RAD-60 b EPD-MK2 a EPD-MK2 b
RQA-5 1,58 0,97 0,92 1,13 1,19
RQA-7 2,28 1,47 1,22 1,22 1,13
RQA-9 3,80 1,93 1,97 1,86 1,70

Qualidade  
IEC

Indicação dos dosímetros (mSv)

Hp(10)

(mSv) RAD-60 a RAD-60 b EPD-MK2 a EPD-MK2 b
RQA-5 1,576 -38 -42 -28 -25
RQA-7 2,28 -35 -50 -46 -50
RQA-9 3,8 -49 -48 -51 -55

Qualidade  
IEC

Erro intrínseco (%)



75 

 

 

Para o dosímetro eletrônico RAD-60 a incerteza padrão expandida foi de: 0,81% e para o 

dosímetro PDM-111 foi de: 0,39%. 

Tabela 19. Resposta dos dosímetros eletrônicos, em termos de equivalente de dose pessoal, 

Hp(10), em feixes de raios X contínuos da ISO. 

 

Tabela 20.  Erro intrínseco da indicação dos dosímetros eletrônicos, em termos de equivalente 
de dose pessoal, Hp(10), em feixes de raios X contínuos da ISO. 

 

6.7. Qualidades de feixes implantados na máquina de raios X VMIPulsar Plus 

Tabela 21. Parâmetros dos ensaios realizados em feixes de radiação pulsada. 

 

Hp(10)

(µSv) RAD-60 a RAD-60 b PDM-111 a PDM-111 b
N-60 139,05 54,00 44,00 8,15 7,93
N-80 99,06 106,00 89,00 52,96 55,84
N-100 45,64 50,20 44,60 38,47 41,97
N-120 88,95 79,20 69,80 68,10 73,61

Qualidade  
ISO

Indicação dos dosímetros ( µSv)

Hp(10)

(µSv) RAD-60 a RAD-60 b PDM-111 a PDM-111 b
N-60 139,05 -61 -69 -94 -94
N-80 99,06 7 -10 -46 -44
N-100 45,64 10 -2 -16 -8
N-120 88,95 -11 -22 -23 -17

Qualidade  
ISO

Erro intrínseco (%)

RQA-5 70 69 51,2 6,44

RQA-7 90 89 62,4 8,94

RQA-9 120 118 75,8 11,35

Energia 
média 
(keV) 

Tensão 
PPV

Radiação de 
referência 

Tensão 
(kV)

Filtração 
adicional  
(mmAl)

CSR  
(mmAl)

21

30

40
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Tabela 22. Respostas das energias da radiação de referência da RQR 

da IEC simulado no Xcomp5r. 

 

6.7.1. Comparação da câmara de ionização e detector de estado sólido Unfors Xi na 

máquina de raios X VMI 

A tabela 23, apresenta as respostas de comparação de dois sistemas de detectores em 

feixe pulsado, sob várias condições de tempos de exposição e correntes. O detector de estado 

sólido mostrou concordância com a câmara de ionização em feixes pulsados. Os dois sistemas 

de referência foram comparados em termos de medidas de kerma no ar no equipamento de 

raios X VMI Pulsar Plus na qualidade RQA-9. Mesmo para uma diferente corrente do tubo e 

condições de tempo de exposição, as diferenças entre as taxas de kerma ar foram inferiores a 

2%. 

As incertezas expandidas da câmara 10x6-6 da Radcal e do Unfors Xi são apresentada 

na tabela 33 e 34 no apêndice A, foram calculadas para um fator de abrangência k igual a 2 

em um intervalo de confiança de 95%. Para a câmara da Radcal 10x6-6 a incerteza padrão 

expandida foi de: 4,03% e para o detector Unfors Xi foi de: 2,70%.  

Qualidade RQA-5 RQA-7 RQA-9
Tensão (kV) 70 90 120

Filtração (mmAl) 21 30 40
Spect (keV) 51,20 62,40 75,50

Kerma (keV) 49,70 61,80 77,80
CSR (mmAl) 6,44 8,93 11,35
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Tabela 23. Resposta em termos de taxa kerma no ar dos dosímetros de referência em feixe 

pulsado similar à qualidade RQA-9 da IEC. 

 

A Tabela 24 apresentam valores da taxa de kerma no ar medida com o detector de 

estado sólido Unfors Xi R/F e da câmara de ionização Radcal 10X6-6, para 50 ms e 100 mA, 

nas radiações similares às qualidades RQA-5, 7 e 9 da IEC. As diferenças variaram de -5 a  

7% que podem ser aceitáveis, considerando as incertezas no procedimento, principalmente no 

sistema de posicionamento e instabilidade da máquina de raios X.  

Tabela 24. Resposta comparativa entre os dois sistemas de referência em  

feixes pulsados de raios X. 

 

Tempo de 
exposição 

(ms)

Corrente no 
tubo     
(mA)

Câmara de       
ionização Radcal 

10X6-6

Detector estado 
sólido Unfors Xi 

R/F
50 100 0,098 0,098 0
150 100 0,107 0,109 1,1
300 100 0,114 0,116 1,8
100 50 0,485 0,487 0,9
100 150 0,154 0,153 -1,3
100 300 0,462 0,469 1,5

Taxa de kerma no ar              
(mGy/s) Diferença  relativa 

à câmara de 
ionização (%)

Qualidade  
do feixe

Câmara de       
ionização Radcal 

10X6-6

Detector estado 
sólido Unfors Xi 

R/F
RQA-5 0,180 0,170 -5,9
RQA-7 0,240 0,224 -7,1
RQA-9 0,351 0,335 -4,8

Taxa de kerma no ar              
(mGy/s) Diferença  relativa 

à câmara de 
ionização (%)
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As Tabelas 25 e 26 apresentam os valores obtidos para os parâmetros característicos do 

feixe de raios X RQA-9, para tempo de exposição de 50 a 300 ms com a corrente do tubo de 

100 mA, e para o tempo fixo de 100 ms com as correntes de 50, 100 e 150 mA, 

respectivamente. 

Os valores apresentados nas Tabelas 25 e 26 indicam que o feixe de radiação produzido 

aproxima-se da radiação de referência RQA-9, principalmente pela concordância entre o valor 

nominal de 11,6 mmAl e o medido apresentado nas tabelas da camada semirredutora; os 

valores da taxa de kerma no ar estão dentro da faixa de operação dos dosímetros eletrônicos 

selecionados. 

Tabela 25.  Parâmetros característicos da radiação RQA9 para 100 mA 

 

Tabela 26.  Parâmetros característicos da radiação RQA9 para 100 ms 

 

As tabelas 27 e 28 apresentam as leituras dos dosímetros, selecionado na condição de 

100 mA e 150 mA  com o tempo de  50 e 200 ms, correspondendo ao valor Hp(10.) 

As tabelas 29 e 30 apresentam as respostas dos dosímetros em relação ao Hp(10). Para o 

tempo de 50 ms, na radiação de referência RQA-5, o RAD-60 e PDM-111subestimaram o 

valor de Hp(10);  isto já era esperado  porque a energia média da qualidade (51,2 keV) é 

menor que o limiar inferior de energia estabelecido pelo fabricante.  Para as radiações de 

 (ms)            (mmAl) (mGy/s)
50 11,54 0,107
100 11,71 0,113
120 11,81 0,114
150 11,69 0,118
200 11,72 0,119
300 11,71 0,120

CSR
Taxa de kerma no 

ar Unfors Xi  
Tempo de 
exposição

 (mA)           (mmAl) (mGy/s)
50 11,76 0,052

100 11,71 0,113
150 11,66 0,17
200 11,63 0,308

Corrente CSR Taxa de kerma no 
ar Unfors Xi  
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referência RQA-7 e RQA-9, cujas energias médias estão dentro da faixa de energia dos 

dosímetros, o RAD-60 e o EPD-MK2 responderam dentro de 30%; entretanto os dosímetros 

PDM-111 subestimaram o valor de Hp(10), respondendo de forma inadequada.  

Para o tempo de 200 ms, na radiação de referência RQA-5,  o RAD-60 e o  EPD-MK2 

responderam de forma adequada, nas demais energias apresentaram respostas compatíveis 

com análise anterior, porém o PDM-111 permaneceu  subestimando excessivamente o valor 

de Hp(10).  Os resultados para 50ms e 200ms sugerem que os dosímetros RAD-60 e EPD-

MK2 possuem uma dependência com o tempo de exposição. 

 As incertezas expandidas referentes à calibração dos dosímetros foram calculadas para 

um fator de abrangência k igual a 2 em um intervalo de confiança de 95%; os valores são 

apresentados no apêndice A.  
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Tabela 27. Resposta dos dosímetros eletrônicos para o feixe de raios X nas radiações de 

referências RQA-5, RQA-7 e RQA-9 para o equivalente de dose pessoal, Hp(10), nas condições  

de 100 mA e 50 ms. 

 

Tabela 28. Resposta dos dosímetros eletrônicos para o feixe de raios X nas radiações de 

referências RQA-5, RQA-7 e RQA-9 para o equivalente de dose pessoal, Hp(10), nas condições  

de 150 mA e 200 ms 

 

Tabela 29. Diferença percentual de respostas dos dosímetros em relação ao Hp(10)  

no tempo de 50 ms. 

 

Tabela 30. Diferença percentual de respostas dos dosímetros em relação ao Hp(10) 

 no tempo de 200 ms. 

 

RAD-60   
(a)

RAD-60 
(b)

PDM-111   
(a)

PDM-111 
(b)

EPD-MK2 
(a) 

EPD-MK2 
(b) 

Unfors Xi   
Hp(10)  

(uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv/s)
RQA-5 0 9,00 2,44 2,35 10,40 11,60 15,68
RQA-7 16,60 17,40 5,10 5,26 16,40 17,20 21,27
RQA-9 23,83 23,17 7,11 7,28 22,80 22,20 35,34

Radiação de 
Referência  

RAD-60   
(a)

RAD-60 
(b)

PDM-111 
(a)

PDM-111 
(b)

EPD-MK2 
(a) 

EPD-MK2 
(b) 

Unfors Xi   
Hp(10)  

(uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv/s)
RQA-5 46,33 49,66 11,98 11,48 60,20 55,60 63,56
RQA-7 86,80 87,80 25,50 24,65 86,00 95,00 128,44
RQA-9 126,20 119,80 32,83 31,74 121,80 125,00 222,30

Radiação 
de 

Referência  

RAD-60 (a) RAD-60 (b) PDM-111 (a) PDM-111 (b) EPD-MK2 (a) EPD-MK2 (b) 
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

RQA-5 - -42,6 -84,4 -85,0 -33,7 -26,0
RQA-7 -22,0 -18,2 -76,0 -75,3 -22,9 -19,1
RQA-9 -32,6 -34,4 -79,9 -79,4 -35,5 -37,2

Radiação de 
Referência  

RAD-60 (a) RAD-60 (b) PDM-111 (a) PDM-111 (b) EPD-MK2 (a) EPD-MK2 (b) 
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

RQA-5 -27,1 -13,2 -81,2 -81,9 -5,3 -14,3
RQA-7 -32,4 -43,2 -80,1 -80,8 -33,0 -35,2
RQA-9 -43,2 -46,1 -85,2 -85,7 -45,2 -43,8

Radiação de 
Referência  
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A tabela 31 apresenta as resposta de dois dosímetros de cada tipo selecionado na 

condição de 100 mA e 100 ms, correspondendo ao valor Hp(10 )igual a 23,8 µSv.  Os 

resultados indicam que: 

• Os dosímetros RAD-60, em algumas exposições, nem responderam à radiação e 

quando o fizeram, os valores não eram coerentes; 

• Os dosímetros PDM-111 responderam de forma coerente, porém, com valores 

subestimados por um fator quatro; 

• Os dosímetros PDM-MK2 apresentaram variações nas respostas, superestimando os 

valor de Hp(10) em até mais de100%.  

 

Tabela 31.  Respostas dos dosímetros na condição de 100 mA e 100 ms. 

 

 

 

  

 

 

 

  

RAD-60 (a) RAD-60 (b) PDM-111 (a) PDM-111 (b) EPD-MK2 (a) EPD-MK2 (b) Hp(10)  
(uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv) (uSv/s)

0 0,0 5,7 5,3 47,0 30,0
0 11,0 5,0 5,4 56,0 40,0

33 9,0 5,4 5,3 66,0 19,0
23,8
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7.  CONCLUSÃO 

Com este trabalho foi dado início ao estabelecimento de uma base metrológica para 

testes de desempenho de dosímetros eletrônicos usados para monitoração individual.  

Feixes de raios X de potencial constante similares às radiações de referência foram 

validados na máquina Seifert-Pantak; a confiabilidade metrológica do dosímetro de estado 

sólido Unfors foi confirmada para uso do mesmo como dosímetro de referência; os 

procedimentos de irradiação de dosímetros eletrônicos para testes de erro relativo intrínseco e 

de dependência energética foram estabelecidos. Mesmo nestas condições, alguns dosímetros 

apresentaram desempenho inadequado em relação a requisitos estabelecidos 

internacionalmente. 

A viabilidade da utilização da máquina de raios X médico VMI Pulsar 800 Plus foi 

demonstrada, reproduzindo nela radiações de referência. Os procedimentos de irradiação dos 

dosímetros eletrônicos foram estabelecidos, sendo demonstrada a confiabilidade do uso do 

dosimtro de estado sólido Unfors como dosímetro de referência. Foi confirmado, em algumas 

condições, o desempenho inadequado dos dosímetros eletrônicos em feixes pulsados. 

Os resultados sugerem a necessidade de testes adicionais nos dosímetros eletrônicos, 

além da simples calibração em feixes gama do 137Cs, antes de serem usados em campos de 

radiação com feixes pulsados. Este trabalho ressaltou a importância de uma base metrológica 

com alta confiabilidade para testes de desempenho de dosímetros eletrônicos em feixes de 

raios X contínuos e pulsados. 
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8. APÊNDICE A 

8.1.  Determinação das Incertezas de Medição 

Quando é necessário descrever um resultado quantitativo referente a uma grandeza 

física, é indispensável que seja produzido algum indicativo numérico da qualidade do 

resultado. A partir da qualidade de um resultado obtido por um processo de medida é possível 

avaliar a sua confiabilidade. Essa indicação de qualidade é imprescindível para que os 

resultados de um valor mensurado sejam comparados com outros resultados ou valores de 

referência estipulados por uma norma técnica ou especificação. Assim, a qualidade de um 

procedimento de medição é relatada pela expressão da incerteza de medição (SANTANA, 

2010).    

A incerteza padrão é um parâmetro associado a quaisquer resultados de uma medida, o 

qual reflete a dúvida envolvida sobre o valor exato do que esta sendo medido. Sendo assim, a 

incerteza pode ser definida como a dispersão de valores que podem ser atribuídos à aquisição 

da medida. Existem regras para determinar a contribuição de cada incerteza e para combiná-

las; além disso, é preciso determinar o tipo de incerteza associada ao processo de medição. 

 

8.1.1.  Incertezas do Tipo A  

Incertezas do tipo A são estimadas pela utilização de métodos estatísticos, por meio de 

cálculos de média das medições e seu desvio padrão; em uma série de n medidas, onde são 

obtidos valores ix , a melhor estimativa da quantidade de x  é dada pela média aritmética das 

mesmas, que são obtidas da seguinte forma através da Equação 4 (BIPM; IEC, 1998): 

 

∑
=

=
n

i
iX

nX
1

___ 1  (4) 

A dispersão dos valores medidos em torno de sua média aritmética pode ser 

caracterizada pelo desvio padrão, que é calculado através da Equação 5: 
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n
Xs  

(5) 

onde: )( iXs  representa o desvio padrão. 

As incertezas do tipo A foram calculadas com a utilização da Equação 6: 

n
Xs

U i
A

)(
=  

(6) 

onde:  AU  é o valor da incerteza do tipo A.  

)( iXs é o valor do desvio padrão das medidas. 

n  é a quantidade de medidas realizadas. 

8.1.2.  Incertezas do Tipo B 

Incertezas do tipo B são estimadas usando qualquer outra informação. Pode ser 

informação de medições em experiências passadas, de certificados de calibração, 

especificações de fabricantes, de cálculos, de informações publicadas, além da experiência do 

realizador das medidas para estimá-las da forma mais coerente possível. 

Para a realização do cálculo das incertezas do tipo B estimadas pelo realizador das 

medidas, deve ser levada em consideração a influência deste dado no menor valor medido 

experimentalmente, sendo que o resultado é dividido pela raiz quadrada de 3 para uma 

distribuição retangular, de acordo com a Equação 7: 

3
máx

B
U

U =  (7) 

onde:  BU  é o valor da incerteza do tipo B. 

máxU  é o valor da maior influência da incerteza estimada nas medidas. 

É importante observar que uma avaliação da incerteza tipo B pode ser tão confiável 

quanto uma avaliação do tipo A, especialmente em uma situação de medição onde uma 
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avaliação do tipo A é baseada em um número comparativamente pequeno de observações 

estatisticamente independentes (BIPM; IEC, 1998). 

8.1.3. Incerteza Padrão Combinada 

Depois de determinar as fontes de incertezas relevantes ao processo de medição, deve-

se combiná-las, de modo a encontrar um valor representativo para o seu resultado final. Ao 

lidar com um processo de medição direta, todos os efeitos associados a cada uma das fontes 

de incerteza são refletidos sobre a medida como parcelas aditivas. Todavia, quando o 

resultado do processo de medida é obtido por meio de várias outras grandezas, se faz 

necessário o cálculo da incerteza combinada. Na grande maioria dos casos, o cálculo da 

incerteza combinada pode ser deduzido como a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada 

componente. Porém, em alguns casos as grandezas apresentam dependência entre si, o que 

pode causar alterações de sua influência no produto final, sendo necessária uma abordagem 

matemática mais criteriosa para o tratamento das dependências entre as componentes do 

sistema. Dessa forma, o termo incerteza combinada é mencionada quando não há ação 

conjugada de várias fontes de incerteza agindo respectivamente sobre um processo de 

medição. Esse processo pode ser descrito pela Equação 8: 

( ) ( )∑
=

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=
n

i
i

i
C XU

X
fyU

1

2
2

2  (8) 

Onde: ( )yU C
2  é a incerteza padrão combinada, o ( )iXU 2  é a incerteza padrão para o 

componente iX  e ( )iXf ∂∂  é o coeficiente de sensibilidade dado pela derivada da função f  

em relação a componente iX  (BIPM, IEC, 1998). 

8.1.4.  Fator de abrangência k 

A partir da determinação das componentes da incerteza de forma consistente, a 

incerteza combinada padrão pode ser pensada como equivalente a “um desvio padrão” de 

nível de confiança (OLIVEIRA, 2008). 

Em certos casos, uma incerteza global, pode ser estabelecida em um nível de confiança 

diferente. De acordo com a finalidade das medidas, precisa-se de maior nível de confiança; 

este novo cálculo pode ser feito usando o fator de abrangência, k (BIPM; IEC, 1998). 
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O fator de abrangência é determinado a partir da distribuição t de Student com graus 

efetivos de liberdade effv , para um nível de confiança p. O valor do grau efetivo de liberdade, 

effv , a ser utilizado para determinar k é calculado por meio da aproximação dada pela 

Equação 9, fórmula de Welch-Satterthwaite (OLIVEIRA, 2008): 

∑
=

=
n

i i

i

C
eff

v
XU

yU
v

1

4

4

)(
)(   

(9) 

onde: iv  representa o valor dos graus de liberdade efetivos associados a )( iXU ; 

No caso de incertezas do tipo A, iv  será determinado com base nos dados e no processo 

de medição. Para n  observações independentes de uma grandeza de entrada iX , determinada 

por medição direta pela média aritmética das observações, tem-se que o grau de liberdade é 

dado pela Equação 10:  

1−= nvi  (10) 

No caso de incertezas do tipo B, quando iv  não for declarado em certificados de 

calibração e não puder ser obtido da literatura ou determinado com base na experiência, será 

considerado preferencialmente que ∞=iv  (OLIVEIRA, 2008). 

Multiplicando a incerteza combinada ( CU ) pelo fator de abrangência obtém-se a 

incerteza expandida (U), de acordo com a Equação 11: 

 

kUU C ⋅=  (11) 
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8.2.   INCERTEZAS CALCULADAS 

As tabelas 32, 33,34 apresentam as fontes de incerteza nas radiações de referências da 

IEC, nas câmaras de ionização da Radcal 10x6-6 no detector de estado sólido Unfors Xi e dos 

dosímetros eletrônicos, em feixes contínuos de raios X. São apresentados os tipos de 

incerteza, suas distribuição de probabilidade, fatores de divisão e seus valores relativos.  

 As mesmas fontes de incerteza foram apresentadas nas tabelas 35, 36, 37, porém nas 

radiações de referências da ISO, e com o uso da câmara RC-6 e o detector de estado sólido 

Unfors Xi.   

Tabela 32. Fontes de incertezas na medida de kerma no ar com o detector de estado sólido Unfors 

Xi em feixes de raios X contínuos, nas radiações de referências da IEC. 

 

Tabela 33. Fontes de Incertezas na medida de kerma no ar com a câmara Radcal 10x6-6 em feixes 

de raios X contínuos, nas radiações de referências da IEC. 

 

Desvio Padrão  0,06 A Retangular 0,02
Resolução  0,04 B Normal 0,03
Calibração  2,7 B Retangular 2 1,35

1,35
2,70

Unfors Xi

Incerteza Padrão 
(%)

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor

5
3

Desvio Padrão  0,192 A Retangular 0,09
Resolução  0,05 B Normal 0,03
Calibração  4,00 B Retangular 2 2,00
Calibração  0,20 B Retangular 2 0,10
Resolução   0,34 B Normal 0,20
Calibração  0,02 B Retangular 2 0,01
Resolução  0,01 B Normal 0,00

Timer  Resolução  0,17 B Retangular 0,10
2,02
4,03

Termômetro 

Barômetro 

Incerteza Padrão 
(%)

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida  para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

Câmara       
Radcal 10x6‐6

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

5
3

3

5
3
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Tabela 34. Fontes de Incerteza da calibração dos dosímetros eletrônicos, em termos de Hp(10),  em 

feixes de raios X contínuo, nas radiações de referências da IEC. 

 

Tabela 35. Fontes de Incertezas do detector de estado sólido Unfors Xi, na medida de kerma no ar,  

em feixes de raios X contínuos, nas radiações de referências da ISO. 

 

Tabela 36. Fontes de Incertezas na medida de kerma no ar com a câmara Radcal RC-6 em feixes de 

raios X contínuos, nas radiações de referências da ISO. 

 

Desvio Padrão  0,10 A Normal 0,05
Resolução  0,11 B Retangular 0,06

Desvio Padrão  0,25 A Normal 0,11
Resolução  0,09 B Retangular 0,05

1,35 B Normal 1 1,35
Timer  Resolução  0,17 B Retangular 0,10

1,84
3,68
1,36
2,72

Taxa de kerma Unfors XI

Incerteza padrão combinada                                                                          RAD‐60
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%  RAD‐60

Dosímetro 
Rad‐60

Dosímetro 
EPD‐MK2

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor Incerteza Padrão 
(%)

Incerteza padrão combinada                                                                          EPD‐MK2
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%  EPD‐MK2

3
5

3

5
3

Desvio Padrão  0,38 A Retangular 0,17
Resolução  0,04 B Normal 0,02
Calibração  2,7 B Retangular 2 1,35

1,36
2,72

Divisor Incerteza Padrão 
(%)

Unfors Xi

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

5
3

Desvio Padrão  0,09 A Retangular 0,04
Resolução  0,02 B Normal 0,01
Calibração  0,90 B Retangular 2 0,45
Calibração  0,20 B Retangular 2 0,10
Resolução   0,34 B Normal 0,20
Calibração  0,02 B Retangular 2 0,01
Resolução  0,01 B Normal 0,00

Timer  Resolução  0,17 B Retangular 0,10
0,51
1,02

Termômetro 

Barômetro 

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor Incerteza Padrão 
(%)

Câmara      
Radcal RC‐6

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

5
3

3

5
3
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Tabela 37. Fontes de Incerteza da calibração dos dosímetros eletrônicos, em termos de Hp(10), em 

feixes de raios X contínuos, nas radiações de referências da ISO. 

 

Desvio Padrão  0,84 A Normal 0,38
Resolução  0,19 B Retangular 0,11

Desvio Padrão  0,35 A Normal 0,16
Resolução  0,12 B Retangular 0,07

1,35 B Normal 1 1,35
Timer  Resolução  0,17 B Retangular 0,10

1,41
2,82
1,36
2,73

Taxa de kerma Unfors XI

Incerteza Padrão 
(%)

Dosímetro 
Rad‐60

Dosímetro 
PDM‐111

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Incerteza padrão combinada                                                                           RAD‐60
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%   RAD‐60
Incerteza padrão combinada                                                                           PDM‐111
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%   PDM‐111

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor

3

3

5

3

5
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As tabelas 38, 39 e 40 apresentam as fontes de incerteza nas radiações de referências da 

IEC, nas câmaras de ionização da Radcal 10x6-6, no detector de estado sólido Unfors Xi e 

dos dosímetros eletrônicos, em feixes pulsados de raios X. São apresentados os tipos de 

incerteza, suas distribuição de probabilidade, fatores de divisão e seus valores relativos.  

Tabela 38. Fontes de Incerteza do detector de estado sólido Unfors Xi, na medida de kerma no 

ar, em feixes de raios X pulsados, nas radiações de referências da IEC. 

 

 Tabela 39. Fontes de Incertezas na medida de kerma no ar com a câmara Radcal 10x6-6 em 

feixes de raios X pulsados, nas radiações de referências da IEC. 

 

Desvio Padrão  0,03 A Retangular 0,013
Resolução  0,02 B Normal 0,013
Calibração  2,7 B Retangular 2 1,350

1,35
2,70

Incerteza Padrão 
(%)

Unfors Xi

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade

Divisor

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

5
3

Desvio Padrão  0,03 A Retangular 0,012
Resolução  0,02 B Normal 0,012
Calibração  4,00 B Retangular 2 2,000
Calibração  0,20 B Retangular 2 0,100
Resolução   0,34 B Normal 0,196
Calibração  0,02 B Retangular 2 0,010
Resolução  0,01 B Normal 0,004

Timer  Resolução  0,17 B Retangular 0,096
2,01
4,03

Termômetro 

Barômetro 

Distribuição de 
Probabilidade

Divisor Incerteza Padrão (%)

Câmara        
Radcal 10x6‐6

Incerteza padrão combinada 
Incerteza padrão expandida  para (k = 2)  um nível de confiança de 95%

Fonte de Incerteza Valor    
(%) 

Tipo

5
3

3

5
3
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Tabela 40. Fontes de Incerteza da calibração dos dosímetros eletrônicos, em termos de Hp(10) 

em feixes de raios X pulsados, nas radiações de referências da IEC. 

 

  

Desvio Padrão  2,28 A Normal 1,02

Resolução  0,02 B Retangular 0,01

Desvio Padrão  0,27 A Normal 0,12

Resolução  0,10 B Retangular 0,06

Desvio Padrão  0,21 A Normal 0,09

Resolução  0,09 B Retangular 0,05
1,35 B Normal 1 1,35

Timer  Resolução  0,17 Retangular 0,10

1,69
3,39
1,36
2,72
1,36
2,72

Fonte de Incerteza
Valor    
(%) 

Tipo

Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%   RAD‐60

Incerteza padrão combinada                                                                                        EPD‐MK2

Incerteza Padrão (%)

Dosímetro 
Rad‐60

Dosímetro 
EPD‐MK2

Distribuição de 
Probabilidade

Divisor

Taxa de kerma Unfors XI

Incerteza padrão combinada                                                                                        PDM‐111
Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%   PDM‐111

Incerteza padrão combinada                                                                                        RAD‐60

Dosímetro 
PDM‐111

Incerteza padrão expandida para (k = 2)  um nível de confiança de 95%   EPD‐MK2

3

5
3

5
3
5

3
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