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RESUMO 

Em laboratórios que envolvem práticas de proteção radiológica, é usual utilizar radiações de 

referência para fins de calibração e estudos de dependência energética de dosímetros. A 

International Standardization Organization (ISO) define quatro séries de feixes de raios-X de 

referência através da norma ISO-4037: as séries L (Low) e H (High) respectivamente em 

baixa e alta taxa de Kerma no ar, a série N (Narrow) de espectro estreito e a série W (Wide) 

de espectro largo. Os feixes de raios-X com potencial do tubo de até 30 kV, denominados 

“feixes de baixa energia” são, na maioria das vezes, críticos quanto à determinação de 

parâmetros que os caracterizam, tal como a camada semirredutora. Câmaras de extrapolação 

são câmaras de ionização de placas paralelas que possuem um dos eletrodos móvel, o que 

possibilita a variação do volume de ar em seu interior. Esses detectores são comumente 

utilizados para medir a grandeza Dose Absorvida, principalmente na superfície do meio, a 

partir da extrapolação da corrente de ionização em função da distância entre os eletrodos. 

Neste trabalho, foi realizada a caracterização de uma câmara de extrapolação da PTW, 

modelo 23392, em feixes de raios-X de baixa energia das radiações de referência da norma 

ISO-4037, a partir da determinação da faixa de tensão de polarização através de curvas de 

saturação e valor do espaçamento nulo real. Além disso, a confiabilidade metrológica da 

câmara de extrapolação foi estudada durante o desenvolvimento do trabalho, a partir de 

medições do valor da corrente de fuga e de testes de repetibilidade e fidelidade, o que 

permitiu definir limites para o uso adequado da câmara. A câmara de extrapolação 

PTW23392 foi calibrada em termos de Kerma no ar em algumas séries das radiações ISO de 

baixa energia e permitiu estabelecer a rastreabilidade ao Dosímetro Padrão Nacional. Isso 

possibilitou o estudo da dependência energética da câmara de extrapolação e a estimativa das 

incertezas associadas aos coeficientes de calibração; mostrou-se que a dependência energética 

ficou reduzida a 4% com o uso da técnica de extrapolação. Por fim, as primeiras camadas 

semirredutoras das radiações ISO de baixa energia da série N foram determinadas utilizando-

se a câmara de extrapolação PTW23392, em feixes colimados e não colimados, o que 

demonstrou que este detector é viável para tais medidas. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

In laboratories involving Radiological Protection practices, it is usual to use reference 

radiations for calibrating dosimeters and to study their response in terms of energy 

dependence. The International Organization for Standardization (ISO) established four series 

of reference X-rays beams in the ISO- 4037 standard: the L and H series, as low and high air 

Kerma rates, respectively, the N series of narrow spectrum and W series of wide spectrum. 

The X-rays beams with tube potential below 30 kV, called "low energy beams" are, in most 

cases, critical as far as the determination of their parameters for characterization purpose, such 

as half-value layer. Extrapolation chambers are parallel plate ionization chambers that have 

one mobile electrode that allows variation of the air volume in its interior. These detectors are 

commonly used to measure the quantity Absorbed Dose, mostly in the medium surface, based 

on the extrapolation of the linear ionization current as a function of the distance between the 

electrodes. In this work, a characterization of a model 23392 PTW extrapolation chamber was 

done in low energy X-rays beams of the ISO- 4037 standard, by determining the polarization 

voltage range through the saturation curves and the value of the true null electrode spacing. In 

addition, the metrological reliability of the extrapolation chamber was studied with 

measurements of the value of leakage current and repeatability tests; limit values were 

established for the proper use of the chamber. The PTW23392 extrapolation chamber was 

calibrated in terms of air Kerma in some of the ISO radiation series of low energy; the 

traceability of the chamber to the National Standard Dosimeter was established. The study of 

energy dependency of the extrapolation chamber and the assessment of the uncertainties 

related to the calibration coefficient were also done; it was shown that the energy dependence 

was reduced to 4% when the extrapolation technique was used. Finally, the first half-value 

layers were determined for the low energy ISO N series with the extrapolation chamber, in 

collimated and uncollimated beams and it was showed that this detector is feasible for such 

measurements. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dosimetria é a base para a calibração de instrumentos utilizados na área de proteção 

radiológica e determinação da resposta destes como função da energia da radiação de 

interesse.  Atualmente, as grandezas usadas na calibração desses instrumentos utilizando 

fontes de radiação gama estão sempre relacionadas com medidas feitas no ar livre, ou seja, 

relacionadas com o Kerma no ar (ISO, 1996).  

Instrumentos considerados “padrão primário” possuem a mais alta qualidade 

metrológica em um cmpo de radiação específico. Eles são mantidos em Laboratórios 

nacionais que desenvolvem pesquisas em metrologia e participam de comparações 

internacionais entre medições feitas em outros laboratórios nacionais (IAEA, 2000). 

Na área de dosimetria das radiações ionizantes, emprega-se o termo “radiações de 

referência” para designar características e métodos de produção de raios-X e gama para 

calibração de dosímetros que permitem estabelecer padrões mundiais em relação aos 

equipamentos que produzem o campo de radiação. A International Organization of 

Standardization (ISO) é uma organização internacional que estabelece quatro séries de 

radiações de referência para calibração e teste de desempenho de dosímetros: as séries L 

(Low) e H (High) respectivamente em baixa e alta taxa de Kerma no ar, as séries N (Narrow) 

de espectro “estreito” e a série W (Wide) de espectro “largo”. A caracterização dos feixes de 

raios-X de referência é feita pela determinação dos parâmetros: camada semirredutora, 

energia média, resolução espectral, tensão do tubo e filtrações, mas as primeiras e segundas 

camadas semirredutoras, quando determinadas em um limite de 5% dentro do recomendado, 

são muitas vezes suficientes para a caracterização do feixe (ISO, 1996).  

A implantação das séries da ISO de baixas energias (radiações com tensão do tubo de 

até 30 kV) definidas na norma ISO-4037 foi realizada no Laboratório de Calibração de 

Dosímetros do CDTN/CNEN, em Belo Horizonte (MG), em um equipamento de raios-X 

industrial da marca Pantak Seifert, que possui uma janela de berílio de 7 mm (FIGUEIREDO, 

2012).  

Câmaras de ionização são uns dos tipos de detectores mais usados em detecção de 

fótons. Elas consistem em uma câmara preenchida com um gás apropriado de forma que, em 

um campo elétrico insuficiente para produzir multiplicação iônica no gás, proporciona a 

coleta de cargas em um eletrodo associadas a íons e elétrons produzidos no volume sensível 

do detector pela radiação ionizante quando aplicada uma diferença de potencial entre dois 

eletrodos que ficam no interior da câmara (ISO, 1996). 
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Câmaras de extrapolação, que são câmaras de ionização de placas paralelas, foram 

projetadas principalmente para medidas de dose absorvida para raios-X gerados por potenciais 

maiores que 7,5 kV e elétrons com energia média maior que 5 keV (PTW-FREIBURG, 2002). 

Esses detectores possuem uma característica que os torna único para as medidas de dose 

absorvida: um dos eletrodos paralelos pode ser movimentado, permitindo que a massa do 

volume sensível no interior do detector seja variável e com isso extrapolar o valor da corrente 

de ionização para um volume infinitamente pequeno e estimar o valor da dose absorvida em 

tecido de espessura fina como, por exemplo, a pele (BOHM, et al., 1986). Por ser utilizada 

para detectar campos de radiação cuja intensidade é uniforme em toda área do eletrodo 

coletor, mas rapidamente atenuada, a câmara de extrapolação é aplicada mais comumente à 

caracterização de campos padrões de radiação beta e para calibração de monitores portáteis e 

dosímetros. 

Muitos trabalhos foram realizados envolvendo câmaras de extrapolação 

principalmente em campos de radiação beta, tanto utilizando câmaras comerciais quanto 

câmaras projetadas por grupos de pesquisadores. No IPEN, Caldas (1986) iniciou o estudo 

envolvendo câmaras de extrapolação comerciais para calibração e utilização em um sistema 

padrão secundário com campos de radiação beta de 
90

Sr/
90

Y. Mais recentemente, Antônio et 

al. (2014) concretizaram um trabalho que utilizou uma câmara de extrapolação comercial da 

PTW e uma mini-câmara de extrapolação de janela plana desenvolvida no LCI/IPEN 

(OLIVEIRA et al., 2005) para calibração e dosimetria de aplicadores oftalmológicos e 

dermatológicos de 
90

Sr/
90

Y, obtendo como resultado um método confiável de calibração 

utilizando a mini-câmara projetada (CALDAS, 1986, ANTÔNIO, et al., 2014).  

No LCD/CDTN, Benavente et al. (2010) caracterizaram uma câmara de extrapolação 

PTW modelo 23391 e filmes radiocrômicos Gafchromic® modelo EBT para serem usados 

como instrumentos de medida para verificação da coerência metrológica entre campos de 

radiação beta gerados por sistemas padrões. Reynaldo et al. (2013) caracterizaram uma 

câmara de extrapolação PTW modelo 23392, para implantar uma sistema de dosimetria 

padrão primário, para medir a dose absorvida a 0,07 mm de profundidade no tecido, também 

em campos de radiação beta (BENAVENTE, et al., 2010, REYNALDO, et al., 2013). 

Nos trabalhos envolvendo medidas em feixes de raios-X de baixa energia com 

câmaras de extrapolação, Brito (2011) realizou um estudo recente no LCI/IPEN sobre 

caracterização de duas câmaras de extrapolação, sendo uma delas da PTW e outra construída 

no IPEN, para aplicação como sistemas de referência em feixes de raios-X de energias baixas 
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implantados no LCI/IPEN nas qualidades de mamografia (CÔRREA, 2010), radioterapia 

(BESSA, 2007) e radiodiagnóstico convencional (FRANCISCATTO, 2009). Além disso, este 

trabalho elaborou uma metodologia para calibração de instrumentos utilizando uma das 

câmaras de extrapolação (BRITO, 2011). 

Em estudos envolvendo esses tipos de detectores, é importante a realização de teste de 

repetibilidade e fidelidade, além da determinação de parâmetros tais como profundidade nula, 

área efetiva, corrente de fuga, região de operação, dentre outros, relacionados ao detector. 

Além disso, a dependência energética de uma câmara de ionização é uma das principais fontes 

de incerteza nas medidas envolvendo tal detector. Dessa forma, realizar um estudo pioneiro 

no LCD/CDTN utilizando uma câmara de extrapolação em feixes de raios-X de baixa energia 

foi a principal motivação deste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é a caracterização de feixes de raios-X de baixa 

energia (até 30 keV), para implantação das radiações de referência da norma ISO-4037, 

utilizando uma câmara de extrapolação PTW, modelo 23392.  

 

Os objetivos específicos são: 

 Caracterizar a câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações de referência de baixa 

energia da norma ISO-4037, determinando seus parâmetros geométricos (profundidade 

nula e área efetiva) e a faixa de tensão de polarização; 

 Demonstrar a confiabilidade metrológica da câmara de extrapolação PTW23392, a partir 

de medições do valor da corrente de fuga e de testes de repetibilidade e fidelidade; 

 Estabelecer a rastreabilidade das medidas de Kerma no ar ao Dosímetro Padrão Nacional, 

determinando os coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 nas 

radiações de referência de baixa energia da norma ISO-4037; 

 Estudar a dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392; 

 Investigar a viabilidade do uso da câmara de extrapolação PTW23392 para a determinação 

das camadas semirredutoras das radiações de referência de baixa energia da norma ISO-

4037. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Grandezas 

3.1.1. Kerma, K 

O Kerma, K, definido para partículas ionizantes não carregadas, é o quociente de      

por   , em que      é a soma das energias cinéticas de todas as partículas carregadas 

liberadas por partículas incidentes não carregadas, em uma massa    de um material (ICRU, 

2011). Essa razão é definida pela Equação 1. A unidade do Kerma no Sistema Internacional 

de Medidas é J.kg
-1 

e recebe o nome especial de Gray. 

 

   
    

  
.                                                               (1) 

 

A taxa de Kerma no ar,  ̇, dada pela Equação 2, é definida como o quociente de    

por   , em que    é o incremento do Kerma em um intervalo de tempo    (ICRU, 2011).  

 

 ̇   
  

  
.                                                               (2) 

A taxa de Kerma possui unidade de J.kg
-1

.s
-1

 e se o nome especial Gray é usado, possui 

unidade de Gy.s
-1

.  

    

3.1.2. Dose Absorvida, D 

A Dose Absorvida, D, é o quociente de   ̅ por   , em que   ̅ é a energia média 

transmitida pela radiação ionizante ao material de massa    (ICRU, 2011). A Dose 

Absorvida é definida pela Equação 3.  

 

   
  ̅

  
.                                                               (3) 

 

 

A unidade de Dose Absorvida no Sistema Internacional de Medias é J.kg
-1 

e recebe o nome 

especial de Gray. 

 

A taxa de Dose Absorvida, dada pela Equação 4, é definida como o quociente de    

por   , em que    é o incremento da Dose Absorvida em um intervalo de tempo   . 
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 ̇   
  

  
.                                                               (4) 

 

A taxa de Dose Absorvida possui unidade de J.kg
-1

.s
-1

 e se o nome especial Gray é usado, 

possui unidade de Gy.s
-1

.    

 

3.2. A norma ISO-4037 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização não 

governamental mundial que desenvolve padrões internacionais. Foi criada em 1946 por 

representantes de 25 países que se reuniram no Instituto de Engenheiros Civis, em Londres, 

com o objetivo de facilitar a coordenação e unificação dos padrões industriais internacionais e 

criar Normas Internacionais que facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e o 

avanço tecnológico, além de disseminar conhecimentos (ISO, 2013). 

A norma ISO-4037 especifica características e métodos de produção de radiações de 

referência de raios gama e raios-X para calibração de dosímetros na área de proteção 

radiológica. A qualidade de uma radiação de referência é definida por uma série de 

parâmetros relacionados com o espectro do feixe de raios-X, atenuação da intensidade do 

feixe de raios-X e filtração adicional (ISO, 1996). 

 

3.2.1. Parâmetros de caracterização do feixe de raios-X  

Os parâmetros para definir uma radiação de referência da norma ISO 4037 são energia 

média e resolução do espectro dos feixes de raios-X, camada semirredutora, coeficiente de 

homogeneidade, filtração adicional e potencial no tubo de raios-X. 

 

3.2.1.1. Energia Média,  ̅ 

A energia média do espectro é a razão definida pela Equação 5, em que    é a 

derivada da fluência dos fótons primários de energia E, em relação as energias entre E e E + 

dE (ISO, 1996). 

 

 ̅   
∫      
    
 

∫     
    
 

                                                       (5) 
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3.2.1.2. Resolução,    

A resolução,   , é a razão definida pela Equação 6, expressa em porcentagem, em que 

   é a largura do espectro do feixe de radiação correspondente à metade do valor máximo da 

ordenada (ISO, 1996). 

 

    
  

 
                                                             (6) 

 

3.2.1.3. Filtração adicional 

Filtros homogêneos de alta pureza, geralmente de alumínio ou cobre, com espessuras 

na ordem de milímetros, posicionados em frente ao tubo de raios-X, para eliminar os fótons 

de baixa energia (ISO, 1996). A norma ISO-4037 fez referência à filtração inerente do tubo de 

raios-X, que aparece devido a efeitos do óleo do tubo e do desgaste natural dos materiais 

internos do tubo. O efeito da filtração inerente é mais crítica nas radiações de baixa energia, 

definidas com potencial no tubo até 30 kV (ISO, 1996). 

 

3.2.1.4. Potencial no tubo 

Valor da diferença de potencial aplicada entre o anodo e o catodo, componentes do 

tubo de raios-X. Os laboratórios de referência devem calibrar o equipamento que mede o 

potencial no tubo regularmente e o valor real desse parâmetro deve ser determinado com 

diferença de até 2% do valor definido na norma (ISO, 1996). 

 

3.2.1.5. Camada Semirredutora, CSR  

A primeira camada semirredutora, 1ªCSR, é definida como a espessura de um 

determinado material que atenua o feixe de radiação de tal maneira que a taxa de Kerma no ar 

seja reduzida à metade do seu valor inicial. Por sua vez, a segunda camada semirredutora, 

2ªCSR, é a espessura de material que adicionado à primeira camada semirredutora, atenua o 

feixe de forma que a taxa de Kerma no ar reduza a um quarto do valor inicial. Considere-se 

nessas definições que qualquer radiação espalhada que possa estar presente inicialmente no 

feixe possui influência desprezável (ISO, 1996).  
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3.2.1.6. Coeficiente de Homogeneidade, h 

Define-se como coeficiente de homogeneidade h a razão entre a primeira camada 

semirredutora e a segunda camada semirredutora. A expressão para h é determinada pela 

Equação 7. 

   
     

     
.                                                              (7) 

 

Sabe-se que a CSR não é constante para um feixe polienergético e aumenta com a filtração; 

consequentemente a 2ªCSR tende a ser maior que 1ªCSR e h menor que uma unidade. 

 

 

3.2.2. Radiações de referência da norma ISO-4037 

Na área de dosimetria das radiações ionizantes, a norma ISO-4037 estabelece quatro 

séries de radiações de referências para calibração de dosímetros: Low (L), Narrow (N), Wide 

(W) e High (H); chamadas respectivamente de série de baixa taxa de Kerma no ar, série de 

espectro estreito, série de espectro largo e série de alta taxa de Kerma no ar. 

As séries L, N, W e H são caracterizadas pelos parâmetros mostrados nas Tabelas 1, 2, 

3 e 4, respectivamente, pela norma da ISO-4037. A Tabela 5 mostra características 

aproximadas das séries H, considerando o ar como filtração adicional (SEELENTAG, et al., 

1979).  
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Tabela 1. Características das séries L da norma ISO-4037 (ISO, 1996). 

Energia Média 

 (keV) 

Resolução  

(%) 

Potencial  

no tubo  

(kV) 

Filtração Adicional 
[1]

 (mm) 
 

1ªCSR 
[3] 

(mm) 
Pb Sn Cu Al 

8,5 - 10    0,3 
[2] 

0,058 Al 

17 21 20    2,0 
[2]

 0,42 Al 

26 21 30   0,18 4,0 
[2]

 1,46 Al 

30 21 35   0,25  2,20 Al 

48 22 55   1,2  0,25 Cu 

60 22 70   2,5  0,49 Cu 

37 22 100  2,0 0,5  1,21 Cu 

109 21 125  4,0 1,0  2,04 Cu 

149 18 170 1,5 3,0 1,0  3,47 Cu 

185 18 210 3,5 2,0 0,5  4,54 Cu 

211 18 240 5,5 2,0 0,5  5,26 Cu 

[1]
 Exceto para as três primeiras séries, em que a filtração inerente recomendada é de 1,0 mm de Be, a filtração 

total consiste na filtração adicional adicionada a filtração inerente, ajustada para 4,0 mm de Al. 

[2]
 A filtração inerente recomentada é 1,0 mm de Be, mas outros valores podem ser usados, desde que a energia 

média esteja de acordo com os valores da norma em ± 5% e a resolução em ± 15%. 

[3]
 As camadas semirredutoras são definidas a 1 m de distância do foco do tubo. A segunda CSR não está 

incluída para essas séries por não diferir significativamente da primeira. 
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Tabela 2. Características das séries N da norma ISO-4037 (ISO, 1996). 

Energia 

Média 

(keV) 

Resolução 

(%) 

Potencial 

no tubo 

(kV) 

Filtração adicional 
[1]

 

(mm) 
1ªCSR 

[3] 

(mm) 

2ªCSR 
[3] 

(mm) 
Pb Sn Cu Al 

8 28 10    0,1 
[2] 

0,047 Al 0,052 Al 

12 33 15    0,5 
[2]

 0,14 Al 0,16 Al 

16 34 20    1,0 
[2]

 0,32 Al 0,37 Al 

20 33 25    2,0 
[2]

 0,66 Al 0,73 Al 

24 32 30    4,0 
[2]

 1,15 Al 1,30 Al 

33 30 40   0,21  0,084 Cu  

48 36 60   0,6  0,24 Cu  

65 32 80   2,0  0,58 Cu  

83 28 100   5,0  1,11 Cu  

100 27 120  1,0 5,0  1,71 Cu  

118 37 150  2,5   2,36 Cu  

164 30 200 1,0 3,0 2,0  3,99 Cu  

208 28 250 3,0 2,0   5,19 Cu  

250 27 300 5,0 3,0   6,12 Cu  

[1]
 Exceto para as três primeiras séries, em que a filtração inerente recomendada é de 1,0 mm de Be, a filtração 

total consiste na filtração adicional adicionada a filtração inerente, ajustada para 4,0 mm de Al. 

[2]
 A filtração inerente recomentada é 1,0 mm de Be, mas outros valores podem ser usados, desde que a energia 

média esteja de acordo com os valores da norma em ± 5% e a resolução em ± 15%. 

[3]
 As camadas semirredutoras são definidas a 1 m de distância do foco do tubo.  
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Tabela 3. Características das séries W da norma ISO-4037 (ISO, 1996). 

Energia 

Média 

(keV) 

Resolução 

(%) 

Potencial 

no tubo 

(kV) 

Filtração adicional 
[1]

 

(mm) 
1ªCSR 

[2] 

(mm de 

Cu) 

2ªCSR 
[2]

 

(mm de 

Cu) 
Sn Cu 

45 48 60  0,3 0,18 0,21 

57 55 80  0,5 0,35 0,44 

79 51 110  2,0 0,96 1,11 

104 56 150 1,0  1,86 2,10 

137 57 200 2,0  3,08 3,31 

173 56 250 4,0  4,22 4,40 

208 57 300 6,5  5,20 5,34 

[1]
 A filtração total consiste na filtração adicional adicionada a filtração inerente, ajustada para 4,0 mm de Al. 

[2]
 As camadas semirredutoras são definidas a 1 m de distância do foco do tubo.  

 

Tabela 4. Características das séries H da norma ISO-4037 (ISO, 1996). 

Potencial  

no tubo  

(kV) 

1ªCSR (mm) 

Al Cu 

10 0,4  

20 0,11  

30 0,35  

60 2,4 0,077 

100  0,29 

200  1,7 

250  2,5 

280  3,4 

300  3,4 
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Tabela 5. Características aproximadas da série H (SEELENTAG ET AL., 1979). 

Potencial 

no tubo 

(kV) 

Energia 

Média 

(keV) 

Filtração adicional 
[1] 

(mm) 

1ªCSR 

(mm) 

2ªCSR 

(mm) 

Al Cu Ar Al Cu Al Cu 

10 7,5   750 0,036 0,010 0,041 0,001 

20 12,9 0,15  750 0,12 0,007 0,16 0,009 

30 19,7 0,52  750 0,38 0,013 0,60 0,018 

60 37,3 3,2  750 2,42 0,079 3,25 0,11 

100 57,4 3,9 0,15 750 6,56 0,30 8,05 0,47 

200 102  1,5 2250 14,7 1,70 15,5 2,40 

250 122  1,6 2250 16,6 2,47 17,3 3,29 

280 146  3,0 2250 18,6 3,37 19,0 3,99 

300 147  2,5 2250 18,7 3,40 19,2 4,15 

[1]
 Para potenciais no tubo acima de 100 kV, a filtração total consiste na filtração adicional adicionada a filtração 

inerente, ajustada para 4,0 mm de Al. Para potenciais igual ou abaixo de 100 kV, os valores na tabela se referem 

a uma filtração inerente de aproximadamente 4,0 mm de Be. 

 

3.3. Metrologia 

3.3.1. Definições 

O Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia 

(INMETRO, 2012) define termos usuais em metrologia, sendo os relacionados a esse trabalho 

definidos como se segue: 

 Medição: Processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser, 

razoavelmente, atribuídos a uma grandeza. A medição pressupõe uma descrição da 

grandeza que seja compatível com o uso pretendido de um resultado de medição, de um 

procedimento de medição e de um sistema de medição calibrado que opera de acordo com 

um procedimento de medição especificado, incluindo as condições de medição.  

 Condição de repetibilidade: Condição de medição num conjunto de condições, as quais 

incluem o mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema de 

medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como medições 

repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares durante um curto período de tempo. A 
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repetibilidade de uma medição é a precisão de medição sob um conjunto de condições de 

repetibilidade. 

 Condição de fidelidade: Condição de medição num conjunto de condições, as quais 

compreendem o mesmo procedimento de medição, o mesmo local e medições repetidas no 

mesmo objeto ou em objetos similares, ao longo dum período extenso de tempo, mas pode 

incluir outras condições submetidas a mudanças. A fidelidade de uma medição é a 

precisão de medição sob um conjunto de condições de fidelidade. 

 Calibração: Operação que estabelece, sob condições especificadas, em uma primeira 

etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as 

indicações correspondentes com as incertezas associadas; em uma segunda etapa, utiliza 

esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de 

medição a partir de uma indicação. 

 Padrão: realização da definição de uma dada grandeza, com um valor determinado e uma 

incerteza de medição associada, utilizada como referência. Padrão primário é o padrão 

estabelecido com auxílio de um procedimento de medição primário ou criado como um 

artefato, escolhido por convenção. O padrão secundário é estabelecido por meio de uma 

calibração com referência a um padrão primário de uma grandeza do mesmo tipo. 

 Rastreabilidade metrológica: propriedade de um resultado de medição pela qual tal 

resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. 

De acordo com a IAEA, os objetivos principais de uma calibração são (IAEA, 2000): 

 garantir que um instrumento esteja funcionando adequadamente e, ainda, que será 

adequado para a monitoração a que se compromete; 

 determinar, sob condições padrões controladas,  a indicação de um instrumento como 

função do valor a ser medido (quantidade que se pretende medir), que deve ser feita para 

toda a faixa de indicação do instrumento; 

 ajustar a calibração do instrumento, se possível, para que a precisão de todas as medidas 

seja otimizada. 
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3.3.2. Sistema Internacional de Medidas 

O sistema de medição internacional fornece a estrutura para coerência internacional 

em metrologia, disponibilizando calibrações de instrumentos que são rastreáveis a padrões 

primários. Esses padrões são verificados internacionalmente através de comparação com 

padrões similares operando em todo o mundo. Uma representação do Sistema Internacional de 

Medidas para dosimetria das radiações está esquematizada na Figura 1 (IAEA, 2008).  

Na Figura 1, as linhas tracejadas representam comparações de padrões primários e 

secundários. As setas representam calibrações rastreáveis a padrões primários. Observa-se que 

um SSDL pode obter rastreabilidade a partir do BIPM (se for um instituto nacional de 

metrologia (NMI) da Convenção do Metro), de um PSDL, ou da IAEA. A seta tracejada 

representa a calibração excepcional de um instrumento pela AIEA, no caso de um país não ter 

um SSDL ou recursos limitados. 

 

 

Figura 1. Representação simplificada do Sistema Internacional de Medidas 

para dosimetria das radiações. 

 

O laboratório central respresentado na Figura 1 é o BIPM (Bureau International des 

Poids et Measures), localizado na França e criado em 1875 para atuar no âmbito da 

metrologia mundial, particularmente sobre padrões de medição a fim de demonstrar 

confiabilidade dos padrões primários. Os Labóratorios de Dosimetria de Padrões Primários 

(Primary Standard Dosimetry Laboratory, PSDL), que desenvolvem padrões primários para 

medidas de radiação, comparam seus padrões com os do BIPM em um processo contínuo e 

bilateral.  

http://acronyms.thefreedictionary.com/Primary+Standard+Dosimetry+Laboratory
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Os PSDL calibram os padrões dos Labóratorios de Dosimetria de Padrões Secundários 

(Secundary Standard Dosimetry Laboratory, SSDL). Em paralelo, o BIPM calibra 

diretamente os padrões secundários dos laboratórios nacionais de Convenção do Metro, que 

não possuem padrões primários. É importante ressaltar que o BIPM também calibra os 

instrumentos de referência da IAEA e esta última calibra os padrões secundários da rede de 

SSDLs da IAEA/WHO. Em algumas instâncias, usuários têm acesso direto à calibração em 

um PSDL. Seja qual for o percurso, o sistema internacional de medidas está estruturado para 

fornecer a todos os usuários com acesso a instrumentos de calibrações de que são rastreáveis a 

padrões primários comparados internacionalmente. 

 

3.4. Câmaras de Ionização 

As câmaras de ionização do tipo cavitárias são comumente utilizadas em laboratórios 

padrões para medidas de raios-X. Elas consistem basicamente em um material sólido que 

envolve um gás (usualmente ar) que preenche a cavidade, na qual um campo elétrico é 

aplicado para coletar os íons formados pela radiação (ATTIX, 1986). Quando uma molécula 

neutra é ionizada, são gerados um elétron livre e um íon positivo. Para coletá-los antes que 

eles se recombinem em átomos, é necessário um campo elétrico, que pode ser aplicado por 

um eletrômetro para separá-los e direcioná-los aos eletrodos. As cargas induzem correntes que 

são detectadas por um amplificador gerando um sinal elétrico que pode ser medido (KNOLL, 

1999). 

 

 
Figura 2. Esquema de detecção de uma câmara de ionização (ENS, 2013). 

 

As câmaras cavitárias oferecem muitas vantagens sobre outros detectores, tais como o 

tamanho compacto, possibilidade de medir campos de radiação multidirecional, podem medir 

a dose na superfície de um fantoma, a carga coletada pode ser medida em tempo real, dentre 

outras vantagens (ATTIX, 1986). 

 

http://acronyms.thefreedictionary.com/Primary+Standard+Dosimetry+Laboratory
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indu%C3%A7%C3%A3o#F.C3.ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Chambre_d'ionisation.svg
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3.4.1. Processo de ionização nos gases 

Quando uma partícula carregada passa por um meio gasoso, ocorrem interações que 

geram moléculas excitadas e ionizadas ao longo do caminho. Após a ionização de uma 

molécula neutra, o íon positivo e o elétron que são gerados recebem o nome de “par de íons”, 

constituinte básico para sinal elétrico produzido pela câmara de ionização (KNOLL, 1999). A 

grandeza de interesse, portanto, é o número de pares de íons formados na trajetória da 

radiação. 

A partícula, para ionizar a molécula de gás, deve transferir no mínimo, uma 

quantidade de energia igual à energia de ionização da mesma. Contudo, existem outros 

processos em que a partícula incidente pode perder energia nos gás sem produzir íons, como 

por exemplo, a excitação da molécula. Portanto, a energia média perdida pela radiação 

incidente por par de íon formado será sempre maior que a energia de ionização. 

 

3.4.2. Corrente de Ionização  

Na presença de um campo elétrico, uma corrente elétrica constitui-se pela deriva das 

cargas positivas e negativas, representadas pelos íons e elétrons. Se o gás e a radiação estão 

em equilíbrio, a taxa de formação de pares de íons é constante. Essa taxa será balanceada pela 

taxa em que os pares de íons são perdidos, por exemplo, por recombinação ou difusão. Em 

condições que a recombinação é desprezível e todas as cargas são coletadas com eficiência, a 

corrente estacionária produzida é uma medida precisa da taxa em que os pares de íons são 

formados no volume. Medir essa corrente de ionização é o principio básico de uma câmara de 

ionização (KNOLL, 1999). 

Um gráfico característico de voltagem versus corrente de uma câmara de ionização é 

ilustrado na Figura 3. Desprezando efeitos de difusão, nenhuma corrente irá fluir quando 

diferença de potencial entre as placas é nula, pois não haverá campo elétrico. Íons e elétrons 

que são criados desaparecerão por recombinação e/ou difusão.  

 
Figura 3. Curva de voltagem versus corrente característica de uma câmara de 

ionização (KNOLL, 1999). 
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Quando a voltagem aumenta, o campo elétrico resultante irá separar os pares de íons 

mais rapidamente, e a corrente deve aumentar com a voltagem. Em determinado valor da 

tensão na câmara de ionização, o campo elétrico é grande o suficiente para suprimir a 

recombinação e toda carga original criada no processo de ionização contribui para a corrente 

de ionização. A partir desse ponto, aumentar o valor de voltagem não aumenta a corrente. 

Essa é a região da corrente de saturação a qual câmaras de ionização operam.  

 

3.4.3. Recombinação inicial e volumétrica 

O processo de recombinação inicial ocorre quando íons positivos e negativos 

formados em um mesmo “caminho” se encontram e recombinam. Portanto, é independente da 

dose, uma vez que o número de caminhos que existem em uma unidade de volume do gás não 

influencia a recombinação em um dado caminho, a não ser a densidade de cargas no espaço 

seja tão grande que a força do campo elétrico seja enfraquecida, ou que os caminhos se 

sobreponham (ATTIX, 1986).  

A recombinação inicial ocorre geralmente em caminhos com alta densidade de 

ionização, ou seja, caminhos com alto LET, como partículas α. Ela se torna importante 

também para elétrons em gás com alta pressão, mas é desprezível para elétrons a 1 atm ou 

menos, em campos elétricos maiores que 100 V/cm (ATTIX, 1986).  

Por sua vez, a recombinação volumétrica ocorre quando íons de diferentes caminhos 

se encontram na direção do eletrodo coletor. Portanto, a quantidade deste tipo de 

recombinação que irá ocorrer depende de quantos íons são criados por unidade de volume e 

por unidade de tempo. Consequentemente, tal efeito depende da dose, pois uma alta densidade 

de íons de ambos os sinais se movendo entre eles aumenta a probabilidade de eles se 

recombinarem (ATTIX, 1986). 

 

3.4.4. Efeito de polaridade 

Um efeito existente em algumas câmaras de ionização é o efeito de polaridade, que é 

observado quando se inverte a polaridade da tensão mantendo o mesmo módulo e a 

quantidade de carga coletada pelos eletrodos não é a mesma. Este efeito é decorrente do 

desequilíbrio eletrônico que existe entre os materiais da câmara que circundam o volume 

sensível (CALDAS, 1980, KIM, et al., 2005). Usualmente se calcula a média do módulo das 

correntes de ionização obtidas nas duas polaridades para corrigir este efeito. 
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3.4.5. Correção para condições ambientais 

A carga coletada em uma câmara de ionização devido à presença de um campo de 

radiação depende da massa e do tipo de gás dentro da câmara (ATTIX, 1986). Toda medida 

de corrente de ionização é referente à densidade do ar    = 1,1955 kg.m
-3

 nas condições de 

referência. Portanto, o valor da corrente de ionização deve ser corrigido pelo fator     , dado 

pela Equação 8, quando as condições ambientais (temperatura e pressão) não são iguais aos 

valores de referência (20 ºC e 101,3 kPa) (BOHM, 1986b): 

 

     
             

      
   

     

 
,                                             (8) 

 

em que T é o valor da temperatura, em Kelvin, e p é o valor da pressão, em kPa, medidos 

durante a medição da corrente de ionização. 

 

3.5. Teoria da Cavidade 

O primeiro enunciado da Teoria da Cavidade foi proposto por W. H. Bragg (1910) e L. 

H. Gray (1929,1936), cujo problema estava relacionado com a dose absorvida em um meio 

homogêneo w que continha uma camada fina de outro meio g. Assume-se que a espessura da 

camada-g deve ser pequena se comparada ao alcance das partículas carregadas que a atingem, 

de tal forma que sua presença não afeta o campo dessas partículas. Esta condição é chamada 

“condição de Bragg-Gray” (ATTIX, 1986). Nota-se que essa condição é facilmente satisfeita 

para partículas pesadas, mas para elétrons até mesmo pequenas cavidades podem ser 

perturbadas. 

Existe uma segunda condição de Bragg-Gray que no enunciado se assume que a dose 

absorvida na cavidade deve ser inteiramente depositada pelas partículas carregadas que a 

atravessam. Essa condição é mais difícil de ser satisfeita para nêutrons. A Teoria da Cavidade 

de Bragg-Gray pode ser escrita pela Equação 9. 

 

  

  
  

  
 

  
     

   
,                                                       (9) 

 

em que    e    são as doses absorvidas nos meios w e g,    

 
 e   

 
 são os poderes de 

freamento mássico dos meios w e g e   

   
 é a razão entre eles. Se o meio g que ocupa a 
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cavidade for um gás em que se produz uma carga Q pela radiação,    pode ser escrita pela 

Equação 10. 

 

    
 

 
 (

 

 
)
 

 ,                                                       (10) 

 

e consequentemente, a dose absorvida em um meio    adjacente a uma cavidade de Bragg-

Gray pode ser calculada pela Equação 11. 

 

    
 

 
 (

 

 
)
 
  

   
.                                                    (11) 

 

Nas equações 10 e 11, Q é dado em Coulomb, m é a massa (kg) do gás que Q é produzida e 

(  ⁄ )
 

 é a energia média perdida por unidade de carga produzida, em J.C
-1

.  

Em 1950, experimentos mostraram que a teoria da Cavidade de Bragg-Gray não 

previa de forma precisa a ionização em cavidades ocupadas por um gás, principalmente em 

paredes de número atômicos altos. L. V. Spencer considerou através de resultados de Attix, 

De La Verne e Ritz (1958) que a produção de raios delta tinha que ser considerada na teoria 

(ATTIX, 1986). 

Em 1966, Burlin reconheceu a necessidade de uma teoria cavitária para raios γ que se 

aplicaria tanto para pequenas cavidades das Teorias de Bragg-Gray e Spencer quanto para 

grandes cavidades nas quais a influencia da parede é desprezível (ATTIX, 1986). A Teoria da 

Cavidade de Burlin pode ser escrita da forma mais simples pela Equação 12. 

 

 
  

  
         

   
       (

   

 
)
 

 

 ,                                           (12) 

 

em que d é um parâmetro relacionado ao tamanho da cavidade que se aproxima de um para 

cavidades pequenas e de zero para cavidades grandes.    é a dose absorvida média no meio g 

da cavidade,    é a dose absorvida no meio w,    

   
 é a razão dos poderes de freamento de 

massa médio dos meios w e g, obtidos pelas Teorias da Bragg-Gray ou Spencer, e (    ⁄ ) é 

a razão média dos coeficientes de absorção de energia mássico para os meios g e w. 
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3.5.1. Câmaras de Extrapolação 

Um tipo especial de câmara de ionização é a chamada câmara de extrapolação. 

Formada por dois eletrodos de placas paralelas, ela possui o volume variável, ou seja, é 

possível mover um dos eletrodos com o auxilio de um micrômetro de alta precisão e com isso 

variar a distância entre as placas. Câmaras de extrapolação possuem vantagens sobre câmaras 

de ionização comuns (volume fixo) em medidas como dosimetria em fótons de baixa energia 

e na região de acúmulo de fótons de alta energia. A precisão na estimativa da distância inter-

eletródica influencia consideravelmente a exatidão das medidas de uma câmara de volume 

fixo, enquanto para câmaras de extrapolação somente a inclinação da relação corrente-

distância influencia os resultados (PTW-FREIBURG, 2002).  

Nas Figuras 4 e 5 observa-se, respectivamente, um corte lateral e uma foto de uma 

câmara de extrapolação PTW modelo 23392. 

 

 

                             Figura 4                                                                     Figura 5 

Figura 4. Seção transversal da câmara de extrapolação (PTW-FREIBURG, 2002). 1 haste; 2 

entrada de tensão; 3 encaixe de acrílico; 4 anel de tensão; 5 bloco de acrílico; 6 superfície de 

grafite (eletrodo coletor e anel de guarda); 7 janela de entrada; 8 entrada do eletrodo coletor; 9 

encaixe deslizante da haste; 10 guia central para a haste; 11 fixador; 12 porca; 13 anel 

rosqueado; 14 parafuso; 15 mola; 16 tubo; 17 engate;  18 parafuso micrométrico; 19 parafuso 

de bloqueio do pistão. 

Figura 5. Foto de uma câmara de extrapolação da PTW modelo 23392. 

 

Câmaras de extrapolação são usualmente utilizadas como padrão primário para 

determinar a Dose Absorvida em fontes de radiação beta. Esses detectores são construídos de 

tal forma que a medida do incremento da corrente de ionização (corrigidas para os efeitos 
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envolvidos no processo de coleta),   , pelo incremento da massa de ar do volume coletor, 

   , é realizada o mais próximo possível da condição de Bragg-Gray. Para minimizar 

desvios dessa condição, é usual extrapolar a razão      ⁄  para distância nula entre os 

eletrodos da câmara de extrapolação e determinar a taxa de Dose Absorvida no tecido pela 

Equação 13 (BOHM, 1986b). 

 

  
̇     

   
  
 

 
 (

  

   
)
   

.                                                  (13) 

 

Em que:   

   
 é a razão dos poderes de freamento mássico para o tecido t e para o ar a; 

  ⁄  é a energia média perdida por unidade de carga produzida, em J.C
-1

; 

(
  

   
)
   

 é o valor limite do quociente do incremento da corrente de ionização pelo 

incremento da massa do gás da câmara, obtido para condição de Bragg-Gray. 

Para estimar a dose para profundidade zero como, por exemplo, na entrada da pele, 

pode-se obter a taxa de dose   ̇    pela Equação 13. Entretanto, o quociente       ⁄      é 

normalmente muito difícil de obter, pois a condição de Bragg-Gray é violada em alguns 

casos. Para superar essa dificuldade, são realizadas correções nas medidas e utiliza-se a 

inclinação da curva de extrapolação (gráfico da corrente de ionização I versus a profundidade 

da câmara d). É recomendando ainda que a inclinação seja extrapolada para d = 0 (BOHM, 

1986b; IAEA, 1987). Portanto, a taxa de dose   ̇    pode ser determinada pela Equação 14. 

 

  
̇        

   
  
 

 
 

 

     
   (

     

    
)
   

.                                  (14) 

 

Em que:   

   
 é a razão dos poderes de freamento de massa médio para o tecido t e para o ar a; 

  ⁄  é a energia média perdida por unidade de carga produzida, em J.C
-1

; 

    é a área efetiva do eletrodo coletor da câmara de extrapolação; 

   é a densidade do ar nas condições de referências; 

   é o produto dos fatores de correção independentes de I e d; 

          ⁄      é a inclinação da curva de extrapolação na condição de Bragg-Gray; 

  é o produto dos fatores de correção dependentes de I e d 
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4. MATERIAIS 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Calibração de Dosímetros (LCD), 

localizado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), em Belo 

Horizonte. Os principais materiais utilizados foram:  

4.1. Câmara de extrapolação PTW23392 

A câmara de extrapolação, fabricada pela PTW-Freiburg, modelo 23392, possui um 

volume variável entre 0,353 e 7,422 cm
3
. O material da janela de entrada é um filme de 

poliéster, fabricado pela Mylar®, revestido de grafite, cujo diâmetro é 60,5 mm. O eletrodo 

coletor é feito de PMMA com superfície revestida por grafite e possui diâmetro igual a 30 

mm. A distância entres os eletrodos pode variar entre 0,500 mm e 10,500 mm, a partir de um 

micrômetro cuja resolução é ± 1 μm. 

 

4.2. Equipamento de raios-X ISOVOLT HS320 

As radiações de referência de baixa energia da norma ISO-4037 foram produzidas por 

uma máquina de raios X industrial da marca Pantak Seifer, modelo ISOVOLT HS320 de 

potencial constante, que varia a tensão na faixa de 5,0 a 320 kV, com corrente no tubo entre 

0,1 a 45,0 mA e possui uma janela de berílio de 7 mm. 

 

4.2.1.    Implantação das radiações de referência de baixa energia da norma ISO-

4037 

As características das radiações ISO de baixa energia implantadas no equipamento 

ISOVOLT HS320 do LCD, tais como potencial no tubo de raios-X, energia média do espectro 

do feixe de raios-X, filtração adicional, incluindo o ar (distância entre a fonte de raios-X e o 

detector) e os valores de primeira e segunda camada semirredutora, são definidas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Características das radiações ISO de baixa energia das séries N, L e H 

implantadas no LCD/CDTN (FIGUEIREDO, 2012). 

Qualidade 

Potencial  

no tubo 

 (kV) 

Energia média 

(keV) 

Filtração Adicional (mm) 1ªCSR 

(mm Al) 

2ªCSR 

(mm Cu) 
Al Cu Ar 

L10 10,2 8,5 0,04  1000 0,059  

L20 20,2 17,3 1,00  1000 0,416  

L30 30,0 26,4 3,6 0,178 1000 1,450  

N10 10 8,19 0,04  1000 0,049 0,051 

N15 15 11,95 0,52  1000 0,145 0,162 

N20 20 15,78 0,85  1000 0,320 0,360 

N25 25 19,85 2,00  1000 0,650 0,750 

N30 30 23,89 4,00  1000 1,15 1,300 

H10 10 8,8 0,00  500 0,039  

H20 20 14,4 0,06  1000 0,114  

H30 30 20,3 0,42  1000 0,357  

 

4.3. Câmaras de ionização NE2575 

Foram utilizadas para etapa de rastreabilidade ao Dosímetro Padrão Nacional duas 

câmaras de ionização da NE Technology, modelo 2575, de 600 cm³, ambas com janelas de 

entrada muito finas, o que permitem aplicação em feixes de baixas energias. 

 

4.4. Câmara de Ionização Radcal RC-6M  

Foi utilizada, a título de comparação, no estudo da dependência energética da câmara 

de extrapolação PTW23392 uma câmara de ionização da Radcal, modelo RC-6M, com 

volume de    6 cm³, usada para dosimetria em feixes de mamografia. 
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4.5. Eletrômetros Keithley e PTW  

O eletrômetro da Keithley, modelo 6517B, foi utilizado durante todo o 

desenvolvimento do trabalho para aplicar a tensão nos eletrodos da câmara de extrapolação 

PTW23392 e fazer as leituras de carga acumulada. Este mesmo equipamento foi utilizado na 

câmara NE2575 do IRD, para o mesmo fim, na etapa da calibração da câmara NE2575 do 

LCD. O eletrômetro da PTW, modelo UNIDOS E, foi utilizado nas câmaras de ionização 

NE2575 do LCD e na Radcal RC-6M. 

 

4.6. Barômetro BRUCK e termohigrômetro TESTO 

As condições ambientais foram medidas e monitoradas pelo barômetro da Druck, 

modelo DPI-142, com número de série 2295958, e pelo termohigrômetro da Testo, modelo 

175H1, com número de série 40317849. 

 

4.7. Fonte teste de 90Sr/90Y 

Os testes de repetibilidade e fidelidade da câmara de extrapolação PTW23392 foram 

realizados utilizando a fonte teste 
90

Sr/
90

Y de como fonte de radiação, cujo valor de meia-vida 

é 10.483 dias. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Caracterização da câmara de extrapolação PTW23392 

A caracterização da câmara de extrapolação da PTW, modelo 23392, foi realizada a 

partir de medidas de curvas de saturação nas radiações ISO da série N, para determinar a faixa 

de operação da câmara; determinação do espaçamento nulo real e área efetiva, também nas 

radiações ISO da série N e realização de testes de repetibilidade e fidelidade e determinação 

da corrente de fuga, para o estudo de confiabilidade metrológica da câmara de extrapolação. 

 

5.1.1. Curvas de Saturação em feixes de raios-X de baixa energia 

As curvas de saturação da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO de 

baixa energia foram determinadas a partir de curvas de corrente de ionização em função da 

tensão entre o catodo e o anodo, para diferentes separações entre os eletrodos. Essa etapa é 

necessária para a avaliação da faixa de tensão de polarização na qual a câmara deve ser 

utilizada.  

A câmara foi posicionada como sua superfície perpendicular ao feixe de radiação e o 

centro de seu volume sensível a 1,0 m do equipamento de raios-X ISOVOLT HS320, de 

acordo com a montagem mostrada na Figura 6. Mediu-se a carga acumulada em 60 s e a 

corrente de ionização foi calculada e corrigida para as condições ambientais pela Equação 8. 

 

 

Figura 6. Arranjo experimental para a determinação das curvas de saturação da câmara de 

extrapolação PTW23392 nas radiações ISO da série N. 
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O manual da câmara de extrapolação PTW23392 especifica que a tensão máxima que 

pode ser aplicada entre os eletrodos é 500 V. Além disso, espera-se que a região de operação 

seja tal cujo campo elétrico esteja na faixa entre 30 e 70 V.mm
-1

  (PTW-FREIBURG, 2002).  

Foram determinadas curvas de saturação para as distâncias entre os eletrodos de 1,0 

mm e 4,0 mm, pois é o valor mínimo e o máximo utilizado nesse trabalho. Para as duas 

distâncias foram realizadas medidas nas radiações ISO da série N: N15, N25 e N30 da Tabela 

6, variando a tensão entre 3 e 280 V, nas polaridades positiva e negativa, para levantamento 

das curvas de saturação nessas qualidades. As correntes do tubo de raios-X foram 

estabelecidas como 3,0, 8,0 e 11,5 mA para as radiações N15, N25 e N30. 

 

5.1.2. Determinação da profundidade nula real 

O espaçamento nulo real é o valor real da distância entre os eletrodos, quando a 

corrente de ionização medida pela câmara é extrapolada para zero. A determinação desse 

parâmetro é necessária, pois permite medir o volume real da câmara de extrapolação. 

Para essa caracterização, a montagem experimental foi análoga a mostrada na Figura 

6. Mediu-se a carga acumulada em 60 s variando-se as distâncias entre os eletrodos de                  

1,0 a 5,0 mm, em espaçamentos de 1,0 mm, nas polaridades positiva e negativa, mantendo o 

campo elétrico constante em 30 V.mm
-1

. Calculou-se a média dos valores absolutos das 

correntes de ionização calculados para ambas as polaridades e corrigidos para as condições 

ambientais. 

Levantou-se a curva de corrente de ionização versus distância entre os eletrodos, que 

foi linearizada por uma equação. Essa equação foi extrapolada para corrente de ionização 

nula, indicando no eixo de distância entre os eletrodos o valor do espaçamento nulo real.  

A profundidade nula real foi determinada em todas radiações ISO de baixa energia da 

série N, especificadas pela Tabela 6. O valor da corrente no tubo de raios-X foi 12 mA para 

N30; 4,5 mA para N15, N20 e N25 e 2,5 mA para N10.  
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5.1.3. Determinação da área efetiva 

A área efetiva do eletrodo coletor é o valor efetivo desse parâmetro, que devido a 

efeitos de borda do campo elétrico difere ligeiramente da área geométrica, especificada pelo 

fabricante.  A metodologia estabelecida na literatura (CALDAS, 1980; BRITO, 2011) 

consiste na determinação da área efetiva      através do gráfico do inverso da capacitância 

(  ⁄ ) em função da distância entre os eletrodos da câmara  . A capacitância   é determinada 

pela Equação 15, para cada distância entre os eletrodos. 

 

   
  

  
.                                                            (15) 

 

Sendo    a tensão aplicada para cada profundidade e    a carga coletada, corrigida para as 

condições ambientais. Sabendo que a capacitância de um capacitor de placas paralelas 

infinitas obedece à relação definida na Equação 16. 

 

   
     

 
.                                                      (16) 

 

Em que    é a permissividade do ar no vácuo (8,85.10
-12

 F.m
-1

),    é a constante dielétrica do 

ar (1,00059),    é a área das placas do capacitor e   a distancia entre elas, pode-se, 

considerando pequenas distâncias inter-eletródicas (em relação ao diâmetro do eletrodo 

coletor), calcular a área efetiva      da câmara de extrapolação PTW23392 a partir do 

coeficiente angular do gráfico de   ⁄  versus  . 

O diâmetro geométrico da placa coletora especificado pelo manual é 30 mm (PTW-

FREIBURG, 2002), portanto considera-se razoável para o cálculo de área efetiva variar a 

distância entre os eletrodos até no máximo 5,0 mm, para avaliar as placas como infinitas e o 

efeito de borda desprezível. 

As medidas realizadas para o cálculo do espaçamento nulo real foram utilizadas para a 

determinação da área efetiva nas radiações ISO da série N, especificadas pela Tabela 6. 
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5.1.4. Determinação da corrente de fuga 

A corrente de fuga,   , consiste no valor da corrente de ionização da câmara medida na 

ausência de qualquer campo de radiação (CALDAS, 1980). A determinação da corrente de 

fuga da câmara de extrapolação PTW23392 foi feita por meio da medida da carga acumulada 

em um intervalo de 900 segundos. Convencionou-se medir a corrente de fuga para 

profundidade de 3,0 mm aplicando-se um campo elétrico com módulo de 50 V.mm
-1

 em 

ambas as polaridades, a título de comparação com outros trabalhos, (BENAVENTE, et al., 

2010; REYNALDO, et al., 2013). A corrente de fuga,   , foi calculada pela Equação 17, em 

que          é o valor da carga medida no tempo inicial de zero segundo e        é o valor da 

carga medida depois de transcorridos 900 segundos. 

 

   |
                           

   
|                                          (17) 

 

A corrente de fuga foi medida mensalmente durante o desenvolvimento deste trabalho. 

É recomendado que o valor da corrente de fuga não exceda 2% do menor valor de corrente de 

ionização medido durante os experimentos que envolvam a câmara (PTW-FREIBURG, 2002; 

ISO, 1996). 

 

5.1.5. Testes de Repetibilidade e Fidelidade  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, testes de repetibilidade e fidelidade 

foram realizados na câmara de extrapolação PTW23392. Os testes de repetibilidade 

consistiram na realização mensal de medidas de corrente de ionização média, utilizando uma 

geometria fixa e reprodutível de campo de radiação, para a determinação do desvio padrão 

máximo aceitável após o histórico de doze medidas. Para tal, utilizou-se a fonte teste de  

90
Sr/

90
Y acoplada na janela de entrada, com a montagem mostrada na Figura 7. O campo 

elétrico aplicado na câmara possuiu módulo de 50 V.mm
-1

 e os testes de repetibilidade foram 

realizados em ambas as polaridades. Foram realizadas dez medidas para calcular a média da 

corrente de ionização e o desvio padrão. 
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Figura 7. Arranjo experimental para os testes de repetibilidade e fidelidade da 

câmara de extrapolação PTW 23392, utilizando a fonte teste de 
90

Sr/
90

Y 

acoplada na janela de entrada da câmara. 

 

O teste de fidelidade consistiu na comparação dos valores de corrente de ionização de 

cada teste de repetibilidade, em relação ao valor da medida de referência, considerada como a 

primeira realizada. A corrente de ionização medida em cada teste de repetibilidade,        , 

foi corrigida pela lei de decaimento definida na Equação 18, uma vez que a fonte teste de 

90
Sr/

90
Y sofre constantes desintegrações. 

 

                       
               

    ⁄⁄                           (18) 

 

Na Equação 18,   é a constante de decaimento da fonte teste de 
90

Sr/
90

Y, cujo valor é 9,54 . 

10
-5

,    ⁄  é a meia-vida da fonte teste de 
90

Sr/
90

Y, cujo valor é 10.483 dias, e t é o tempo 

decorrido em relação a data da medida de referência, em dias. Esses valores de corrente de 

ionização de cada teste de repetibilidade não devem variar mais que 2% para garantir a 

fidelidade da câmara. 
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5.2. Rastreabilidade da câmara de extrapolação PTW23392 ao 

Dosímetro Padrão Nacional 

Considerando que neste trabalho, a câmara de extrapolação PTW23392 não está sendo 

usada como um padrão primário, pois isto requereria a determinação de todos os fatores de 

correção para tal, buscou-se realizar a rastreabilidade da câmara de extrapolação PTW23392 

ao Dosímetro Padrão Nacional, que é uma câmara de ionização da NE Technology, modelo 

2575. Para isso, primeiramente foi realizada uma calibração de uma câmara de ionização de 

modelo similar ao Dosímetro Padrão Nacional, pertencente ao LCD e considerada o padrão 

deste laboratório. Após isso, foi possível fazer uma calibração da câmara de extrapolação 

PTW23392, utilizando a câmara NE2575 do LCD para medir a grandeza Kerma no ar e 

estabelecer os coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392.  

As etapas da rastreabilidade da câmara de extrapolação PTW23392 ao Dosímetro 

Padrão Nacional são descritas em dois itens separadamente. 

 

5.2.1. Calibração da câmara de ionização NE2575 do LCD 

Nesta etapa, foi realizada a calibração da câmara de ionização da NE Technology, 

modelo 2575, pertencente ao LCD, por comparação com o Padrão Nacional, de modelo 

similar, pertencente ao IRD.  

Os coeficientes de calibração,                , em Gy.C
-1

, da câmara NE2575 do 

IRD foram fornacidos pelo PTB nas radiações ISO de baixa energia das séries N e H e são 

mostrados na Tabela 7, juntamente com a Incerteza Padrão Expandida U, com k=2. Não 

foram dados os coeficientes de calibração para as qualidades N15 e N25 da série N. Nas 

radiações de referência N30 e H30, foi utilizada uma capa de equilíbrio eletrônico, chamada 

“capa de build up A”, fornecida pelo fabricante. 
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Tabela 7. Valores dos coeficientes de calibração da câmara NE2575 do IRD para as radiações 

ISO de baixa energia das séries N e H e respectiva incerteza expandida U, com k =2.  

Qualidade 
   

(10
4
 Gy.C

-1
) 

Incerteza U 

(%) 

N10 4,91 0,8 

N20 4,71 0,8 

N30
[1]

 4,52 0,8 

H10 5,03 1,5 

H20 4,83 1,0 

H30
[1] 4,86 1,0 

[1] 
Capa de build up A. 

 

Para a calibração da câmara NE2575 do LCD, as duas câmaras foram posicionadas 

com as janelas de entrada distanciando de 1,0 m do foco do tubo de raios-X, conforme a 

Figura 8. As câmaras foram acopladas em um sistema móvel que permitia movê-las no eixo 

lateral, mantendo a distância até o foco de raios-X fixa, o que possibilitava a alternância dos 

detectores para a realização das medidas, sem a necessidade de realizar o alinhamento frontal 

a cada nova medida.   As tensões aplicadas nas câmaras do LCD e IRD foram, 

respectivamente, -250 e 250 V. A corrente no tubo foi mantida em 10 mA em todas as 

qualidades, exceto nas qualidades N10, L10 e H10, em que se estabeleceu a corrente em 2,5 

mA, devido a limitação do equipamento de  raios-X. 
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Figura 8. Arranjo experimental para calibração da câmara NE2575 do LCD com o Dosímetro 

Padrão Nacional, a câmara NE2575 do IRD, nas radiações ISO de baixa energia. 

 

 

Foram realizadas dez medidas da carga cumulada em 60 s em ambas as câmaras 

NE2575 e calculou-se a corrente de ionização média corrigida para as condições ambientais. 

Os coeficientes de calibração,                , da câmara NE2575 do LCD foram 

calculados pela Equação 19, utilizando sempre o valor médio das correntes de ionização. 

 

                 
(( ̇  )      

)
   

 

                
                                      (19) 

 

Os valores de taxa de Kerma no ar, (( ̇  )      
)
   

, em Gy.s
-1

, foram calculados para 

cada radiação ISO, a partir do produto dos coeficientes de calibração relacionados na Tabela 7 

com a corrente de ionização medida pela câmara NE2575 do IRD. Em seguida, calculou-se a 

razão de (( ̇  )      
)
   

 pela corrente de ionização medida pela câmara NE2575 do 

LCD,              , para se obter os         da câmara NE2575 do LCD.  
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5.2.2. Calibração da câmara de extrapolação PTW23392 

A calibração da câmara de extrapolação PTW23392 foi realizada de maneira 

semelhante à calibração da câmara NE2575 do LCD (Item 5.2.1). As câmaras PTW23392 e 

NE2575 foram posicionadas com as janelas de entrada distanciando de 1,0 m do foco do tubo 

de raios-X, conforme a Figura 9. O campo elétrico aplicado entre os eletrodos da câmara de 

extrapolação PTW 23392 foi mantido constante em 30 V.mm
-1

 por meio de um eletrômetro da 

Keithley; a tensão aplicada na NE2575 foi -250 V e produzida pelo eletrômetro PTW-Unidos.  

A corrente no tubo foi definida em 2,5 mA em todas as qualidades. 

 

 

Figura 9. Arranjo experimental para calibração da câmara de extrapolação 

PTW23392 (centro na Figura) e da câmara de mamografia Radcal RC-6M 

(direita na Figura) realizada de forma comparativa com a câmara NE2575 do 

LCD (esquerda na Figura).  

 

Foram realizadas dez medidas da carga acumulada em 60 s na câmara de extrapolação 

PTW23392 e na câmara NE2575 e calculou-se a corrente de ionização média corrigida para 

as condições ambientais. Os coeficientes de calibração,             , foram calculados pela 

Equação 20, utilizando sempre o valor médio das correntes de ionização. 

 

              
   ̇              

                 
                                        (20) 

 

De maneira análoga ao cálculo da Equação 19, os valores de taxa de Kerma no ar, 

(( ̇  )      
)
   

, em Gy.s
-1

, foram calculados para cada radiação ISO, multiplicando-se os 

coeficientes de calibração (determinados para a câmara NE2575 do LCD) com corrente de 
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ionização medida pela câmara NE2575 do LCD. Em seguida, calculou-se a razão de 

(( ̇  )      
)
   

 pela corrente de ionização medida pela câmara de extrapolação PTW23392, 

         , para determinar os             . 

A calibração da câmara de extrapolação PTW23392 foi realizada nas distâncias entre 

os eletrodos de 1,0 mm a 4,0 mm, com incrementos de 1,0mm. Realizou-se também uma 

calibração para o coeficiente angular da reta de extrapolação. Após determinados os 

coeficientes de calibração, foi possível fazer um estudo da dependência energética da câmara 

de extrapolação tanto para volumes fixos, quanto utilizando a técnica de extrapolação.  

Além disso, realizou-se uma calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M, em 

comparação com a câmara NE2575, de forma análoga à câmara de extrapolação PTW23392. 

Os resultados obtidos também foram utilizados para estudar a dependência energética da 

câmara Radcal RC-6M e foi possível realizar uma comparação entre esta câmara e a câmara 

de extrapolação. 
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5.3. Determinação das 1ªCSRs das radiações ISO de baixa energia 

com a câmara da extrapolação PTW23392 

Nessa etapa do trabalho, o objetivo foi determinar a primeira camada semirredutora, 

1ªCSR, das radiações ISO de baixa energia da série N com a câmara de extrapolação PTW 

23392 em diferentes distâncias dos eletrodos.  

A câmara de extrapolação PTW23392 foi posicionada a 1,0 m do foco do 

equipamento ISOVOLT HS320, em montagem análoga a mostrada na Figura 6. As 1ªCSR’s 

foram determinadas para as radiações N15, N20 e N25, a partir da metodologia estabelecida 

no LCD (FIGUEIREDO, 2012), em que foi feita a variação de filtros atenuadores de Al de 

alta pureza somente para espessuras próximas ao valor esperado para a 1ªCSR. A 1ªCSR foi 

determinada por interpolação desses valores para uma intensidade relativa de 50% da corrente 

de ionização medida sem filtro atenuador.  

Além disso, a contribuição da radiação espalhada foi investigada com medidas para 

um campo de radiação não colimado e outro colimado para o diâmetro da janela de entrada da 

câmara.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. Caracterização da câmara de extrapolação PTW23392 

6.1.1. Curvas de saturação em feixes de raios-X de baixa energia 

As curvas de saturação da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO da 

série N: N15, N25 e N30 são mostradas nas Figuras 10, 11 e 12, respectivamente. Os gráficos 

apresentam a corrente de ionização em função da tensão aplicada, que variou de -280 a 280 V, 

nas duas distâncias entre os eletrodos, de 1,0 mm e 4,0 mm.  Na radiação de referência N15, 

para a distância de 1,0 mm, não foi possível realizar a medida da corrente de ionização para as 

tensões de -280 V e 280 V, pois para essas tensões as medidas apresentaram-se instáveis.  

 

       

Figura 10. Curvas de saturação da câmara de extrapolação PTW 23392, para distâncias entre 

os eletrodos de 1,0 mm (esquerda) e 4,0 mm (direita), obtidas na radiação ISO N15. 
  

 

 

Figura 11. Curvas de saturação da câmara de extrapolação PTW 23392, para distâncias entre 

os eletrodos de 1,0 mm (esquerda) e 4,0 mm (direita), obtidas na radiação ISO N25. 
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Figura 12. Curvas de saturação da câmara de extrapolação PTW 23392, para distâncias entre 

os eletrodos de 1,0 mm (esquerda) e 4,0 mm (direita), obtidas na radiação ISO N30. 

 

Analisando os gráficos de saturação para a distância entre os eletrodos de 4,0 mm, 

observou-se que os quatro pontos iniciais (antes da tensão com módulo de 50 V), aumentam 

em módulo com a tensão aplicada (para ambas as polaridades). Os demais pontos 

(correspondentes a tensão igual e maior que módulo de 50 V) variam menos de 1% em torno 

de uma média. Portanto, definiu-se como a corrente de saturação o valor médio desses pontos. 

Para a distância de 1,0 mm, a partir do segundo ponto já se observa uma tendência da corrente 

de ionização oscilar em torno de uma média, então o valor da corrente de saturação foi 

considerado como a média desses pontos. Os valores de corrente de saturação da câmara de 

extrapolação PTW23392 nas radiações ISO N15, N25 e N30 obtidos para as duas distâncias 

entre os eletrodos analisadas são mostrados nas Tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8. Valores da corrente de saturação da câmara de extrapolação PTW23392  

nas radiações ISO N15, N25 e N30 para distância entre os eletrodos de 1,0 mm. 

Qualidade 
Corrente de saturação (pA) 

Tensão positiva Tensão negativa 

N15 0,080 -0,085 

N25 0,394 -0,399 

N30 0,423 -0,437 
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Tabela 9. Valores da corrente de saturação da câmara de extrapolação PTW23392  

nas radiações ISO N15, N25 e N30 para distância entre os eletrodos de 4,0 mm. 

Qualidade 
Corrente de saturação (pA) 

Tensão positiva Tensão negativa 

N15 0,283 -0,289 

N25 1,729 -1,735 

N30 1,701 -1,752 

 

Para as condições estabelecidas, o módulo da corrente de saturação da câmara de 

extrapolação PTW23392 aumenta com a distância entre os eletrodos, o que era esperado. 

Além disso, a saturação ocorre para um campo elétrico menor que 30 V.mm
-1

, valor mínimo 

especificado no manual, nas duas distâncias entre os eletrodos analisadas. 
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6.1.2. Determinação do espaçamento nulo real  

O espaçamento nulo real da câmara de extrapolação PTW23392 foi determinado nas 

radiações ISO da série N. As Figuras 13, 14 e 15 apresentam o gráfico da corrente de 

ionização em função da distância entre os eletrodos, que variou de 1,0 a 5,0 mm, em 

incrementos de         0,5 mm, nas radiações ISO da série N. 

 

 

Figura 13. Reta de extrapolação para determinação do espaçamento nulo real da câmara de 

extrapolação PTW 23392 nas radiações ISO N10 (esquerda) e N15 (direita). 
 

 

 

Figura 14. Reta de extrapolação para determinação do espaçamento nulo real da câmara de 

extrapolação PTW 23392 nas radiações ISO N20 (esquerda) e N25 (direita). 
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Figura 15. Reta de extrapolação para determinação do espaçamento nulo real da câmara de 

extrapolação PTW 23392 na radiação ISO N30. 

 

Nas Figuras 13, 14 e 15, as linhas tracejadas representam a reta de extrapolação com o 

melhor ajuste linear dos pontos obtidos. Na Tabela 10 têm-se as equações das retas de 

extrapolação para as radiações ISO da série N, em que   é a corrente de ionização, em pA, e   

a distância entre os eletrodos, em mm, e o respectivo valor do coeficiente de linearidade R
2
. 

Além disso, na Tabela 10 são apresentados os valores do espaçamento nulo reais calculados 

em cada radiação ISO, a partir do valor de distância entre os eletros para qual a corrente de 

ionização é nula, e a Incerteza Padrão Expandida U, como k =2, cujo cálculo é demostrado no 

Apêndice A.  

 

Tabela 10. Equação da reta de extrapolação, valor do coeficiente de linearidade R
2
, valor do 

espaçamento nulo real e incerteza associada da câmara de extrapolação PTW23392 nas 

radiações ISO de baixa energia da série N. 

Qualidade 
Equação da reta  

de extrapolação 
R

2 Espaçamento 

 nulo real (mm) 

Incerteza U
[1] 

(%) 

N10                  0,999 0,015
 

1,6 

N15                 0,999 0,121
 

1,6 

N20                 0,999 0,218
 

1,6 

N25                0,999 0,213 1,6 

N30                0,998 0,065 1,6 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A.
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Os resultados da Tabela 10 demonstram que o método utilizado para determinação do 

espaçamento nulo real é sensível à energia da radiação e das características do espectro de 

raios-X, uma vez que houve diferença entre os valores determinado nas radiações ISO. Além 

disso, o espaçamento nulo real é um parâmetro característico de cada detector, pois estudos 

mostraram (REYNALDO, et al., 2013) que uma câmara de extrapolação de modelo similar a 

utilizada neste trabalho apresentou um valor diferente dos determinados anteriormente para o 

espaçamento nulo real. 

 

6.1.3. Determinação da área efetiva  

O comportamento linear e crescente esperado para o gráfico do inverso da 

capacitância (1/C) em função da distância entre os eletrodos d, utilizado para a determinação 

da área efetiva da câmara de extrapolação PTW23392 não foi observado em nenhuma das 

radiações ISO de baixa energia da série N. A Figura 16 mostra, a título de exemplificação, os 

resultados obtidos para a radiação ISO N30. Devido a isso, não foi possível definir a área 

efetiva da câmara de extrapolação PTW23392 neste trabalho e este tópico ainda segue em 

aberto, necessitando de maiores discussões acerca do assunto. 

 

 

Figura 16. Gráfico do inverso da capacitância em função da distância entre os 

eletrodos da câmara de extrapolação PTW23392, para determinação da área 

efetiva da câmara. 
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6.1.4. Determinação da corrente de fuga 

Os valores medidos para a corrente de fuga da câmara de extrapolação PTW23392 

durante a realização deste trabalho são mostrados na Figura 17, em função dos dias 

transcorridos a partir da medida de referência. Foi possível estabelecer, para fins de controle, 

os limites superior e inferior, dados pelos valores ± 8,0.10
-15

 A.  

 

 

Figura 17. Corrente de fuga da câmara de extrapolação PTW 23392 em função 

do tempo decorrido em relação à medida de referência. 

 

Desta forma, para medidas futuras, se encontrados valores de corrente de fuga fora 

dessa faixa, pressupõe algum problema referente ao uso da câmara e é aconselhável que não 

seja utilizada antes de investigar o problema. Nota-se que os valores de corrente de fuga a 

partir de 100 dias em relação à medida de referência estão bem abaixo dos valores 

estabelecidos como seguro, o que demonstra uma boa estabilidade na corrente de fuga da 

câmara de extrapolação PTW23392 ao longo do trabalho. 

 

6.1.5. Testes de Repetibilidade e Fidelidade 

A repetibilidade da câmara de extrapolação PTW23392 foi determinada para as 12 

medidas de corrente de ionização utilizando a fonte teste de 
90

Sr/
90

Y, citadas anteriormente. 

As Figuras 18 e 19 mostram os histogramas de frequências dos desvios padrão das medidas de 

corrente de ionização da câmara para a tensão positiva e negativa, respectivamente. Os testes 

de repetibilidade permitiram estabelecer limites, para uso confiável da câmara, para os 
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desvios padrão das medidas em 0,02.10
-12

 A e de   0,015.10
-12

 A, para as tensões positiva e 

negativa, respectivamente. Os valores do desvio padrão acima destes limites indicariam que o 

teste apresenta uma alta dispersão das medidas.   

 

 

Figura 18. Histograma de frequência dos desvios padrões dos testes de 

repetibilidade da câmara de extrapolação PTW23392 para a tensão positiva. 

 

 

Figura 19. Histograma de frequência dos desvios padrões dos testes de 

repetibilidade da câmara de extrapolação PTW23392 para a tensão negativa. 

 

Os resultados dos valores de corrente de ionização determinados em cada teste de 

repetibilidade, corrigidos pela Equação 16, configuram o teste de fidelidade da câmara 

PTW23392, e permitem estabelecer para fins de controle de qualidade, o limite superior de      
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31,8 . 10
-12

 A para a tensão positiva e o limite inferior de -33,6 . 10
-12

 A para a tensão 

negativa, apresentados na Figura 20. Os valores da corrente de ionização no teste de 

fidelidade tiveram uma variação máxima de 0,8 % e 1,0%, para as tensões positivas e 

negativas, respectivamente. Esses valores estão abaixo de 2,0%, o que demonstra uma boa 

exatidão neste quesito. 

 

 

Figura 20. Fidelidade da câmara de extrapolação PTW23392. 
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6.2. Rastreabilidade ao Dosímetro Padrão Nacional 

6.2.1. Calibração da câmara de ionização NE2575 do LCD 

Os coeficientes de calibração,        , da câmara NE2575 do LCD foram 

determinados pela Equação 20, a partir da comparação com o Dosímetro Padrão Nacional, a 

câmara NE2575 do IRD. Os valores são mostrados na Tabela 11, juntamente com a incerteza 

padrão expandida U, com k = 2, cujo cálculo é mostrado no Apêndice A.  

 

Tabela 11. Coeficientes de calibração da câmara NE2575 do LCD para as radiações ISO de 

baixa energia das séries N, H e L. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

         

(10
4
 Gy.C

-1
) 

Incerteza U
[3] 

(%) 

N10 8,2 4,73 1,6 

N15
 12 4,69

[2]
 1,6 

N20 15,8 4,64 1,6 

N25
 19,9 4,53

[2]
 1,6 

N30
[1] 23,9 4,46 1,6 

H10 8,8 5,0 2,0 

H20 14,4 4,76 1,6 

H30
[1] 20,3 4,74 1,6 

L10
 8,5 4,72

[2]
 

- 

L20
 17,3 4,61

[2]
 

- 

[1] 
Capa de “build up” A. 

[2]
 Coeficientes de calibração interpolados pelas qualidades N10 e N20. 

[3]
 O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. Não foram calculadas as incertezas para as qualidades 

L10 e L20. 

 

Como a câmara NE2575 do IRD foi calibrada somente nas qualidades N10, N20 e 

N30 da série N, foi feita uma interpolação linear entre as qualidades N10 e N20 a partir das 

camadas semirredutoras, para determinar fatores de correção para a qualidade N15 e uma 

extrapolação para a qualidade N25.  

A câmara do IRD não foi calibrada nas séries L, então também se estimou fatores de 

correção para as qualidades L10 e L20 por interpolação linear dos fatores de correção N10 e 

N20, uma vez que a filtração das séries N se assemelha com as das séries L. Não foi possível 
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estimar para a L30, uma vez que as condições para a câmara mudam, pois se utiliza a capa de 

“build up” A, e só tem-se um ponto (qualidade N30) para essas condições. 

A Figura 21 mostra os valores dos coeficientes de calibração,        , da câmara 

NE2575 do LCD, tanto os determinados a partir da comparação direta com a câmara do IRD 

quanto os interpolados a partir destes.   

 

 

Figura 21. Coeficientes de calibração da câmara NE2575 do LCD, 

determinados por comparação com o Dosímetro Padrão Nacional, a câmara 

NE2575 do IRD.  
 

Nota-se que na série N, os coeficientes de calibração da câmara NE2575 do LCD 

tiveram uma variação máxima de 6%, quando comparamos os valores para N10 e N30. 

Podemos concluir então que a câmara NE2575 do LCD possui uma dependência energética de 

±3% para essa faixa de enrgia, com uma incerteza U de 1,6%, com k = 2. Esse valor 

encontrado é menor que o especificado pelo manual do fabricante do detector de ±5%, o que 

demonstra um bom desempenho quanto à dependência com a energia.  

Da mesma forma, na série H, os coeficientes de calibração tiveram uma variação 

máxima de 6%, e, portanto a câmara possui também uma dependência energética de ±3% 

nessas qualidades, porém com incerteza U de 2,0% para a radiação H10 e 1,6% para as 

radiações H20 e H30. É importante ressaltar que o comportamento dos coeficientes de 
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calibração    é dependente do espectro da qualidade, uma vez que para as séries N eles 

diminuíram com a energia e nas séries H, para as qualidades H20 e H30, foram praticamente 

iguais, levando-se em conta a incerteza. 

Além disso, os coeficientes de calibração para as qualidades L10 e L20, determinados 

por interpolação e extrapolação dos coeficientes da série N demonstraram um comportamento 

similar a estes últimos, e isto ressalta a necessidade e importância de se calibrar a câmara 

NE2575 do IRD nessas qualidades, uma vez que as diferenças dos espectros de raios-X 

influenciam o coeficiente de calibração do detector. 
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6.2.2. Calibração da câmara de extrapolação PTW23392 

6.2.2.1. Volumes fixos 

Os coeficientes de calibração,             , da câmara de extrapolação PTW23392, 

calculados pela Equação 20, e a incerteza padrão expandida, com k = 2, cujo cálculo se 

encontra no Apêndice A, são apresentados nas Tabelas 12 e 13 para as radiações ISO da série 

N e H, respectivamente, para as distâncias entre os eletrodos de 1,0 a 4,0 mm. 

 

Tabela 12. Coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 para as 

radiações ISO de baixa energia da série N nas distâncias entre os eletrodos de 1,0 a 4,0 mm e 

respectivas incertezas padrões expandidas U. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

   (10
9
 Gy.C

-1
) Incerteza U

[1] 

(%) 
1,0 mm  2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 

N10 8,19 2,10 1,05 0,69 0,50 2,4 

N15
 11,95 2,38 1,15 0,75 0,55 2,4 

N20 15,78 2,52 1,20 0,77 0,56 2,4 

N25
 19,85 2,45 1,19 0,76 0,55 2,4 

N30 23,89 2,33 1,17 0,75 0,54 2,4 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 

 

Tabela 13. Coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 para as 

radiações ISO de baixa energia da série H para as distâncias entre os eletrodos de 1,0 a 4,0 

mm e respectivas incertezas padrões expandidas U. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

   (10
9
 Gy.C

-1
) Incerteza U

[1] 

(%) 
1,0 mm  2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 

H10 8,8 2,02 1,02 0,69 0,51 2,4 

H20 14,4 2,37 1,14 0,74 0,55 2,2 

H30 20,3 2,49 1,21 0,78 0,57 2,2 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 
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Analisando as Tabelas 12 e 13, observa-se que os coeficientes de calibração da câmara 

de extrapolação PTW23392 diminuem com o aumento da distância entre os eletrodos, nas 

radiações ISO de baixa energia das séries N e H. Isto está relacionado com o fato de que um 

aumento no volume da câmara provoca um aumento na corrente de ionização, o que, para 

uma mesma taxa de Kerma, resultada em um coeficiente de calibração menor. 

É possível analisar também a variação dos coeficientes de calibração da câmara de 

extrapolação PTW23392 em relação a variação da qualidade dentro de uma mesma série de 

radiações ISO. Nas duas séries, N e H, houve variação nos valores de              quando 

se alterava a radiação ISO, o que demostra uma dependência energética da câmara de 

extrapolação, que será analisada adiante. 

 

6.2.2.2. Técnica de extrapolação 

Câmaras de extrapolação são comumente utilizadas para determinar a dose absorvida a 

partir da técnica de extrapolação, em que se faz necessário determinar o coeficiente angular da 

reta de extrapolação, determinado pelo gráfico de corrente de ionização em função da 

profundidade da câmara. Nessa parte do estudo, foi determinado o coeficiente angular da reta 

de extrapolação para cada energia de feixe de raios-X de referência.   

A partir dos coeficientes angulares da reta de extrapolação (         ) determinaram-se os 

coeficientes de calibração                  pela Equação 21, de forma similar ao Item 6.2.2.1. 

Os resultados são mostrados na Tabela 14 para a série N e na Tabela 15 para a série H. 

 

 

                  
  ̇          

                 
                                              (21) 
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Tabela 14. Coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 para as 

radiações ISO de baixa energia da série N determinados a partir do coeficiente angular, 

         . 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

                   

(10
9
 Gy.C

-1
mm

-1
) 

Incerteza
[1] 

(%) 

N10 8,19 1,97 2,4 

N15
 11,95 2,16 2,4 

N20 15,78 2,15 2,4 

N25
 19,85 2,13 2,4 

N30 23,89 2,13 2,4 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 

 

Tabela 15. Coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 para as radiações 

ISO de baixa energia da série H determinados a partir do coeficiente angular,          . 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

                   

(10
9
 Gy.C

-1
mm

-1
) 

Incerteza
[1] 

(%) 

H10 8,8 2,05 2,4 

H20 14,4 2,14 2,2 

H30 20,3 2,20 2,2 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 

 

Os coeficientes de calibração determinados a partir do coeficiente angular da reta de 

extrapolação variaram com a energia média da radiação, para as duas séries N e H, sugerindo 

novamente uma dependência energética da câmara de extrapolação PTW 23392. Em ambas as 

séries, o coeficiente de calibração que mais diferiu dos demais foi os das radiações que 

possuem menor energia média, N10 para série N e H10 para série H. 

É importante ressaltar que a utilização de cada coeficiente de calibração irá depender 

da maneira que a câmara de extrapolação será utilizada. Caso a medida seja feita utilizando-se 

um volume fixo da câmara, devem-se usar os coeficientes de calibração determinados para as 

distâncias entre os eletrodos fixas. Caso a técnica de extrapolação seja utilizada, deve-se 

utilizar os coeficientes determinados para tal técnica.  
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6.3. Estudo da Dependência Energética da câmara de extrapolação 

PTW23392 

6.3.1. Volumes fixos 

Para analisar a dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392, foi feita 

uma normalização em relação à radiação N20, para todos os coeficientes de calibração 

calculados no Item 6.2.2.1. A escolha da radiação de referência para normalização foi feita de 

tal forma que se obtivesse a maior dependência energética. Na Figura 22 são mostrados os 

coeficientes de calibração,             , normalizados para a radiação N20, para as quatro 

distâncias entre os eletrodos analisadas. Nota- se que nas distâncias de 3,0 mm e 4,0 mm a 

variação máxima dos coeficientes normalizados foi de 10% aproximadamente. Em 2,0 mm e 

1,0 mm, a variação máxima foi de 13% e 17%, respectivamente. Pode-se concluir que a 

dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 para a série N aumenta com a 

diminuição do volume da câmara e possui o valor de ±8,5% no caso extremo de 1,0 mm. 

 
Figura 22.  Estudo da dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 nas 

radiações ISO de baixa energia da série N, a partir dos coeficientes de calibração 

normalizados para a radiação ISO N20, para as distâncias entre os eletrodos de 1,0 a 4,0 mm. 

 

A Figura 23 mostra os coeficientes de calibração,             , para a série H, 

normalizados para a radiação de referência H30, para as quatro distâncias entre os eletrodos 

analisadas. Novamente, foi escolhida uma radiação de referência que se obtivesse a maior 
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dependência energética. Nas profundidades de 3,0 mm e 4,0 mm a variação máxima foi de 

12% aproximadamente. Em 2,0 mm e 1,0 mm, a variação máxima foi de 16% e 20%, 

respectivamente. A dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 para a 

série H também aumenta com a profundidade da câmara, assim como para a série N, e possui 

o valor de ±10% no caso extremo de 1,0 mm. 

 

 
Figura 23. Estudo da dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 nas 

radiações ISO de baixa energia da série H, a partir dos coeficientes de calibração 

normalizados para a radiação ISO H30, para as profundidades de 1,0 a 4,0 mm. 

 

 

6.3.2. Técnica de extrapolação  

Um estudo da dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 foi feito 

também considerando a técnica de extrapolação. Os coeficientes de calibração,            , 

calculados no Item 6.2.2.2 foram normalizados para a radiação N20 na série N e para a 

radiação H30 na série H e são mostrados na Figura 24. A variação máxima observada na série 

N e H foram de 8%, para a energia média de 8,19 keV e 8,8 keV, respectivamente. Esse valor 

é menor que a variação observada para os volumes fixos em todas as distâncias. Além disso, a 

dependência energética se torna menos crítica nas energias médias maiores que 12 keV, tendo 

uma variação de ±1,0%, o que sugere que a incerteza em relação a dependência energética 

contribui pouco para as medidas que utilizam a técnica de extrapolação. 
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Figura 24. Estudo da dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 nas 

radiações ISO de baixa energia das séries N e H, a partir dos coeficientes de calibração 

normalizados para a radiação de referência N20 e H30, considerando o coeficiente angular 

         . 
 

6.3.3. Comparação com a câmara Radcal RC-6M 

A câmara Radcal RC-6M também foi calibrada de forma comparativa com a câmara 

NE2575 do LCD e os coeficientes de calibração            determinados pela Equação 22.  

 

            
(( ̇  )      

)
   

 

               
                                  (22) 

 

Os valores de            e suas respectivas Incertezas Padrões U, com k = 2, são 

mostrados na Tabela 16 para a série N e na Tabela 17 para a série H. 
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Tabela 16. Coeficientes de calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M para as 

radiações ISO de baixa energia da série N. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

            

(10
8
 Gy.C

-1
) 

Incerteza
[1] 

(%) 

N10 8,19 2,62 2,0 

N15
 11,95 2,75 2,0 

N20 15,78 2,72 2,0 

N25
 19,85 2,66 2,0 

N30 23,89 2,70 2,0 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 

 

Tabela 17. Coeficientes de calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M para as 

radiações ISO de baixa energia da série H. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

            

(10
8
 Gy.C

-1
) 

Incerteza
[1] 

(%) 

H10 8,8 2,51 2,4 

H20 14,4 2,70 2,0 

H30 20,3 2,76 2,0 

[1] 
O cálculo das incertezas é mostrado no Apêndice A. 

 

A dependência energética da câmara Radcal RC-6M foi comparada com a 

dependência energética da câmara de extrapolação PTW23392 a partir dos coeficientes de 

calibração normalizados para as radiações N20 e H30, respectivamente nas séries N e H. As 

Figuras 25 e 26 mostram os coeficientes normalizados de ambas as câmaras para as séries N e 

H, respectivamente. Para analisar a dependência energética da câmara de extrapolação 

PTW23392, utilizou-se os coeficientes de calibração analisados a partir do coeficiente angular 

(Item 6.2.2.2) 
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Figura 25. Comparação da dependência energética das câmaras de extrapolação PTW23392 e 

de mamografia Radcal RC-6M nas radiações ISO de baixa energia da série N, a partir dos 

coeficientes de calibração normalizados para a radiação de referência N20. 
 

 

Figura 26. Comparação da dependência energética das câmaras de extrapolação PTW23392 e 

de mamografia Radcal RC-6M nas radiações ISO de baixa energia da série H, a partir dos 

coeficientes de calibração normalizados para a radiação de referência H30. 

 

Pode-se concluir que a câmara de mamografia Radcal RC-6M possui dependência 

energética de ±2% na série N e ±4,5% na série H. Portanto, a câmara de extrapolação 

PTW23392 possui uma dependência energética maior de 2% na série N e menor de 2% na 

série H, quando comparada com a câmara Radcal RC-6M. 
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6.4. Determinação das 1ªCSRs das radiações ISO de baixa energia 

com a câmara da extrapolação PTW23392 

As 1ª CSRs foram determinadas para as radiações ISO N15, N20 e N25 utilizando a 

câmara de extrapolação PTW23392 em quatro distâncias entre os eletrodos. Os valores 

obtidos são mostrados nas Tabelas 18 e 19, para o feixe de raios-X não colimado e colimado, 

respectivamente. Além disso, as tabelas mostram os valores de referência (mostrados também 

na Tabela 6) obtidos na implantação das radiações ISO de baixa energia, em que se utilizou a 

câmara de mamografia Radcal RC-6M (FIGUEIREDO, 2012). 

 

Tabela 18. Primeiras camadas semirredutoras das radiações ISO de baixa energia da série N 

determinadas com a câmara de extrapolação PTW23392, para o feixe de raios-X não 

colimado. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

1ªCSR (mm de Al) Valor de 

referência 

(Tabela 6) 1,0 mm  2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 

N15
 11,95 0,1415 0,1463 0,1413 0,1427 0,1415 

N20 15,78 0,3165 0,3162 0,3154 0,3164 0,320 

N25
 19,85 0,6453 0,644 0,6451 0,6384 0,650 

 
 

Tabela 19. Primeiras camadas semirredutoras das radiações ISO de baixa energia da série N 

determinadas com a câmara de extrapolação PTW23392, para o feixe de raios-X colimado. 

Qualidade 
Energia média 

(keV) 

1ªCSR (mm de Al) Valor de 

referência 

(Tabela 6) 1,0 mm  2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 

N15
 11,95 0,1468 0,1432 0,1478 0,1443 0,1415 

N20 15,78 0,3103 0,3142 0,3139 0,3177 0,320 

N25
 19,85 0,649 0,6478 0,6408 0,6441 0,650 

 

Observa-se que na condição de feixe colimado, os resultados não indicaram nenhuma 

tendência nos valores das 1ªCSR em função da distância entre os eletrodos, porém, 

apresentaram diferenças máximas de 3,2%, 2,4% e 1,3% em função das radiações N15, N20 e 

N25, respectivamente. Se comparados aos resultados obtidos no feixe não colimado, as 
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diferenças máximas foram 4,6%, -2,0% e 0,9%, para as mesmas radiações citadas 

anteriormente. 

Na comparação com os valores de referência, na implantação das radiações ISO de 

baixa energia, as diferenças máximas das 1ªCSR foram 4,5%, 3,0% e -1,4%, respectivamente 

para as radiações N15, N20 e N25. 

Os resultados mostraram que a câmara de extrapolação PTW23392 é um instrumento 

viável para determinação da CSR, com diferença máxima de até 5% para radiação com 

energia máxima de 15 keV, tendendo a diminuir até próximo a 1%, à medida que a energia 

aumenta. 
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7. CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a caracterizar feixes de raios-X de baixa energia da norma 

ISO-4037 utilizando uma câmara de extrapolação PTW, modelo 23392. Para alcançar tal 

objetivo, foi necessário realizar a caracterização da câmara de extrapolação nas radiações ISO 

de referência. 

Para determinar a região de operação da câmara de extrapolação PTW23392, foram 

levantadas curvas de saturação nas radiações ISO N15, N25 e N30, com distâncias entre os 

eletrodos da câmara de 1,0 e 4,0 mm, valores mínimos e máximos utilizados neste trabalho. A 

corrente de saturação foi determinada pela média dos pontos em que se observa um 

comportamento oscilatório. Embora a corrente de saturação tenha sido determinada para 

valores específicos de corrente no tubo de raios-X, é de se esperar um comportamento linear 

entre essas duas grandezas, pois a corrente de ionização de um detector varia linearmente com 

a corrente no tubo de raios-X. 

Na determinação do espaçamento nulo real da câmara de extrapolação PTW23392, 

observou-se que o método utilizado para determinação do espaçamento nulo real é sensível à 

energia da radiação e das características do espectro de raios-X, uma vez que houve diferença 

entre os valores determinado nas radiações ISO da série N. Os valores encontrados para o 

espaçamento nulo real foram 0,015; 0,121; 0,218; 0,213 e 0,065 para as radiações ISO N10, 

N15, N0, N25 e N30, respectivamente.  Além disso, o espaçamento nulo real é um parâmetro 

característico de cada detector, pois estudos mostraram que uma câmara de extrapolação de 

modelo similar à utilizada neste trabalho apresentou um valor diferente dos determinados 

acima para o espaçamento nulo real. 

Os dados para determinação da área efetiva não apresentaram o comportamento 

esperado para um detector de placas paralelas, portanto esta etapa fica em aberto para estudos 

posteriores. 

A confiabilidade metrológica da câmara de extrapolação PTW23392 foi avaliada a 

partir de testes de medições do valor da corrente de fuga e de testes de repetibilidade e 

fidelidade. Os valores da corrente de fuga, para fins de controle, foram determinados como -

8,0 . 10
-15

 e 8,0 . 10
-15

, para tensão positiva e negativa, respectivamente. Para garantia da 

confiabilidade na utilização da câmara de extrapolação PTW23393, o valor da corrente de 

fuga deve ser no máximo 2% do valor da corrente de ionização medida. 

Nos testes de repetibilidade, foi possível definir limites, para uso confiável da câmara 

de extrapolação PTW23392, para os desvios padrões de dez medidas de corrente de ionização 
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com a fonte teste de 
90

Sr/
90

Y. Os valores determinados foram 0,02 . 10
-12

 A e de 0,015 . 10
-12

 

A, para as tensões positiva e negativa, respectivamente. Os valores do desvio padrão maiores 

que estes indicam que o teste apresenta uma alta dispersão das medidas. Nos testes de 

fidelidade, determinou-se os limites superior e inferior de 31,8. 10
-12

 A e -33,6 . 10
-12

 para 

tensões positiva e negativa, obtidos partir da corrente de ionização medida com a fonte teste 

de 
90

Sr/
90

Y em cada teste de repetibilidade, corrigida pela lei do decaimento. Além disso, Os 

valores da corrente de ionização no teste de fidelidade tiveram uma variação máxima de 0,8 

% e 1,0 %, para as tensões positivas e negativas, respectivamente. 

A calibração da câmara de extrapolação PTW23392 permitiu estabelecer a 

rastreabilidade das medidas de Kerma no ar ao Dosímetro Padrão Nacional. Para isso, foi 

necessário primeiramente calibrar a câmara de ionização NE2575 do LCD, cujo modelo é 

similar ao Dosímetro Padrão Nacional, pertencente ao IRD. Essa calibração da câmara 

NE2575 do LCD nas radiações ISO de baixa energia é um estudo pioneiro no Brasil, o que 

reforça a relevância científica deste trabalho.  

A partir dos coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392, foi 

possível estudar a dependência energética da mesma. Analisando os resultados para as 

radiações ISO de baixa energia foi possível concluir que a técnica extrapolação reduz a 

dependência energética da câmara de extrapolação de ±8,5% para 4,0% na série N e de ±10 % 

também para ±4,0% na série H. Isso permite estabelecer o valor da incerteza relacionada à 

dependência energética em 4,0%, quando a câmara for utilizada para essas radiações ISO para 

fins que utilizem a técnica de extrapolação. Além disso, em comparação com a câmara de 

mamografia Radcal RC-6M, observou-se que a câmara de extrapolação PTW23392, quando 

utilizando a técnica de extrapolação, possui uma dependência energética próxima a câmara de 

mamografia, sendo maior em 2% na série N e menor em 2% na série H. 

 Finalmente, após a caracterização da câmara de extrapolação PTW23392 e estudo de 

sua dependência energética nas radiações ISO de baixa energia, investigou-se a viabilidade do 

uso da câmara de extrapolação para a determinação das primeiras camadas semirredutoras, 

1ªCSR, dessas radiações. As camadas semirredutoras das radiações ISO N15, N20 e N25 

foram determinadas com a câmara de extrapolação para o feixe de raios-X colimado e não 

colimado, em quatro distâncias entre os eletrodos. Observou-se que na condição de feixe 

colimado, os resultados não indicaram nenhuma tendência nos valores das 1ªCSR em função 

da distância entre os eletrodos, porém, apresentaram diferenças que diminuíram com a energia 

média do feixe, cujo valor máximo foi de 3,2%, para a radiação N15. Foi observado um 
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mesmo comportamento para o feixe não colimado, cuja diferença máxima foi 4,6% para N15. 

Na comparação com os valores de referência da implantação das radiações ISO de baixa 

energia, a diferença máxima das 1ªCSR, observada novamente na radiação N15 foi 4,5%. 

Observou-se uma diferença máxima no valor da 1ªCSR de até 5% para radiação com energia 

máxima de 15 keV, tendendo a diminuir até próximo a 1%, à medida que a energia aumenta. 

Portanto, é um instrumento viável para determinação da 1ªCSR das radiações ISO de baixa 

energia. 

O trabalho demonstrou que a câmara de extrapolação PTW23392 pode ser utilizada 

para caracterização de feixes de raios-X de baixa energia, já que seus parâmetros foram 

determinados, sua confiabilidade metrológica foi estabelecida e as incertezas associadas às 

medidas com a câmara foram estimadas.  
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APÊNDICE A 

A. Incerteza padrão expandida relativa U do espaçamento nulo real  

A incerteza padrão expandida relativa U, para um nível de confiança de 95%, do 

espaçamento nulo real da câmara de extrapolação PTW23392 foi calculada por incertezas 

padrões individuais avaliadas do tipo A ou tipo B, originadas de diversas fontes (BELL, 

2002), nas radiações ISO da série N. 

A incerteza total foi a combinação das incertezas devido aos seguintes fatores: 

- incerteza devido aos desvios padrões das médias dos cinco valores medidos das correntes de 

ionização para cada fonte de radiação, calculada por ( √ ⁄ ). Considerou-se o maior valor de 

desvio padrão obtido em todas as medidas; 

- incerteza na resolução do termohigrômetro, considerando    = 0,1 ºC e para a menor 

temperatura medida durante o experimento,   = 19,0 ºC. A distribuição é retangular e, 

portanto k = √ ; 

- incerteza no coeficiente de calibração do termohigrômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia – VISOMES, com k = 1, igual 0,15%; 

- incerteza no coeficiente de calibração do Barômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia– VISOMES igual a 0,07 kPa (com k = 1); 

- incerteza devido ao posicionamento da câmara de ionização. Estimou-se um desvio de 0,5 

cm (distribuição retangular, k = √ ) e devido ao fato que a corrente de ionização é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância, a incerteza calculada por      ⁄  , em 

que    = 0,5 cm e   é a distância entre a câmara e o irradiador igual a 1,0 m.  

A Tabela 20 mostra todos os fatores que contribuem para a incerteza no espaçamento 

nulo real da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO de baixa energia da série 

N, assim com o valor da incerteza associada a cada um deles, o tipo da incerteza (A ou B), a 

distribuição e o fator divisor da respectiva distribuição, o valor final da incerteza padrão 

combinada relativa e por fim, a incerteza padrão expandida relativa. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabela 20. Incerteza padrão expandida relativa U(%) do espaçamento nulo real da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO de 

baixa energia da série N. 

Fonte de Incerteza 
Valor 

(%) 
Tipo 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor 

Incerteza 

Padrão (%) 

Desvio Padrão da média de I 1,20 A Normal √  0,54 

Resolução do termohigrômetro 0,04 B Retangular √  0,02 

Calibração do termohigrômetro 0,15 B Normal 1 0,15 

Calibração do barômetro 0,07 B Normal 1 0,07 

Posicionamento da câmara de extrapolação 1 B Retangular √  0,6 

Incerteza padrão combinada relativa 
    

0,8 

Incerteza padrão expandida relativa U(%) 

(k = 2) para um nível de confiança de 95%  
1,6 
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B. Incerteza padrão expandida relativa U dos coeficientes de calibração da câmara 

de ionização NE2575 do LCD 

 A incerteza padrão expandida relativa U, para um nível de confiança de 95%, nos 

coeficientes de calibração,                , da câmara de ionização NE2575 do LCD foi 

calculada por incertezas padrões individuais avaliadas do tipo A ou tipo B, originadas de 

diversas fontes (BELL, 2002).  

A incerteza final foi validada pela “soma quadrática” das incertezas relativas. Os 

coeficientes de calibração da câmara NE2575 do LCD,                , foram calculados 

pela Equação 23, em que (( ̇  )      
)
   

 é o valor do Kerma no ar medido pela câmara 

NE2575 do IRD e               é corrente de ionização média da câmara NE2575 do LCD, 

corrigida para as condições ambientais. Por sua vez, (( ̇  )      
)
   

 é a multiplicação do 

coeficiente de calibração da câmara NE2575 do IRD,                , pela corrente de 

ionização média da NE2575 do IRD,              , corrigida para as condições ambientais. 

 

                 
(( ̇  )      

)
   

 

                
  

                            

              
                    (23) 

 

Portanto, a incerteza padrão combinada relativa U, em %, será dada pela Equação 2. 
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em que os parâmetros definidos pela Equação 24 são os mesmo da Equação 23; tem-se ainda 

 , que é a distância entre o foco do tubo de raios-X e as câmaras. As variáveis    são as 

incertezas associadas a cada parâmetro. As Equações 25 e 26 são relativas as incertezas    
 e 

   
, que surgem devido as correções para as condições ambientais na corrente de ionização. 

Nessas equações,   é a temperatura em graus Celsius e   é a pressão, em kPa. 
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                                         (25) 
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                                                      (26) 

 

Assim sendo, a incerteza total dos coeficientes de calibração da câmara NE2575 do 

LCD será a combinação das incertezas devido aos seguintes fatores: 

- incerteza nos coeficientes de calibração da câmara de ionização NE2575 do IRD fornecido 

pelo PTB, com k = 1, igual 0,4% para a série N e 0,75% para a radiação ISO H10 e 0,5% para 

as radiações ISO H20 e H30; 

- incerteza devido aos desvios padrões das médias dos dez valores medidos das correntes de 

ionização de ambas as câmaras, calculada por ( √  ⁄ ). Considerou-se o maior valor de 

desvio padrão obtido em cada uma das séries (N e H); 

- incerteza na resolução na termohigrômetro, calculada pela Equação 25, considerando    = 

0,1 ºC e para a menor temperatura medida durante o experimento,   = 19,0 ºC. A distribuição 

é retangular e, portanto k = √ ; 

- incerteza no coeficiente de calibração do termohigrômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia – VISOMES, com k = 1, igual 0,15%; 

- incerteza no coeficiente de calibração do Barômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia–VISOMES igual a 0,07 kPa (com k = 1); 

- incerteza devido ao posicionamento da câmara de ionização. Estimou-se um desvio de 0,5 

cm (distribuição retangular, k = √ ) e devido ao fato que a corrente de ionização é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância, a incerteza calculada por      ⁄  , em 

que    = 0,5 cm e   é a distância entre a câmara e o irradiador igual a 1,0 m.  

A Tabela 21 mostra todos os fatores que contribuem para a incerteza nos coeficientes 

de calibração da câmara NE2575 do LCD nas radiações ISO de baixa energia das séries N e 

H, assim com o valor da incerteza associada a cada um deles, o tipo da incerteza (A ou B), a 

distribuição e o fator divisor da respectiva distribuição, o valor final da incerteza padrão 

combinada relativa e por fim, a incerteza padrão expandida relativa. 



 
 

 
 

Tabela 21. Incerteza padrão expandida relativa U(%) dos coeficientes de calibração da câmara NE2575 do LCD nas radiações ISO de baixa 

energia das séries N e H. 

Fonte de Incerteza 
Valor 

(%) 
Tipo 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor 

Incerteza 

Padrão (%) 

Coeficiente de calibração da câmara NE2575 do IRD      

Série N 0,4 B Normal 1 0,4 

H10 0,75 B Normal 1 0,75 

H20, H30 0,5 B Normal 1 0,5 

Desvio Padrão da média das medidas de              
     

Série N 0,49 A Normal √   0,15 

Série H 0,24 A Normal √   0,08 

Desvio Padrão da média das medidas de              
     

Série N 0,40 A Normal √   0,13 

Série H 0,44 A Normal √   0,14 

Resolução do termohigrômetro 0,04 B Retangular √  0,02 

Calibração do termohigrômetro 0,15 B Normal 1 0,15 

Calibração do barômetro 0,07 B Normal 1 0,07 

Posicionamento das câmaras de ionização 1 B Retangular √  0,6 

Incerteza padrão combinada relativa 
     

Série N 
    

0,8 

H10 
    

1,0 

H20, H30 
    

0,8 

Incerteza padrão expandida relativa U(%) 

(k = 2) para um nível de confiança de 95% 
     

     
Série N 

    
1,6 

H10 
    

2,0 

H20, H30 
    

1,6 
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C. Incerteza padrão expandida relativa U dos coeficientes de calibração da câmara 

de extrapolação PTW23392 

A incerteza padrão expandida relativa U, para um nível de confiança de 95%, nos 

coeficientes de calibração,             , da câmara de extrapolação PTW23392 foi 

calculada por incertezas padrões individuais avaliadas do tipo A ou tipo B, originadas de 

diversas fontes (BELL, 2002).  

A incerteza final foi validada pela “soma quadrática” das incertezas relativas. Os 

coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392,             , foram 

calculado pela Equação 27, em que (( ̇  )      
)
   

 é o valor do Kerma no ar medido pela 

câmara NE2575 do LCD e           é corrente de ionização média da câmara de 

extrapolação PTW23392, corrigidas para as condições ambientais. Por sua vez, 

(( ̇  )      
)
   

 é a multiplicação do coeficiente de calibração da câmara NE2575 do LCD, 

               , pela corrente de ionização média da NE2575 do LCD,              . 

 

              
(( ̇  )      

)
   

 

          
  

                            

          
                  (27) 

 

Portanto, a incerteza padrão combinada relativa U, em %, dos coeficientes de calibração da 

câmara de extrapolação PTW23392 será dada pela Equação 28. 
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em que os parâmetros definidos pela Equação 28  são os mesmo da Equação 27; tem-se ainda 

 , que é a distância entre o foco do tubo de raios-X e as câmaras. As variáveis    são as 

incertezas associadas a cada parâmetro. As Equações 29 e 30 são relativas as incertezas    
 e 

   
, que surgem devido as correções para as condições ambientais na corrente de ionização. 

Nessas equações,   é a temperatura em graus Celsius e   é a pressão, em kPa. 
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                                                       (30) 

 

Assim sendo, a incerteza total dos coeficientes de calibração da câmara de 

extrapolação PTW23392 será a combinação das incertezas devido aos seguintes fatores: 

- incerteza nos coeficientes de calibração da câmara de ionização NE2575 do LCD, realizada 

neste trabalho, com k = 1, igual 0,8% para a série N; 1,0% para a radiação ISO H10 e 0,8% 

para as radiações ISO H20 e H30, cujo cálculo é mostrado no Item B deste Apêndice;  

- incerteza devido aos desvios padrões das médias dos cinco valores medidos das correntes de 

ionização de ambas as câmaras, calculada por ( √ ⁄ ). Considerou-se o maior valor de desvio 

padrão obtido em cada uma das séries (N e H); 

- incerteza na resolução na termohigrômetro, calculada pela Equação 29, considerando    = 

0,1 ºC e para a menor temperatura medida durante o experimento,   = 19,0 ºC. A distribuição 

é retangular e, portanto k = √ ; 

- incerteza no coeficiente de calibração do termohigrômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia – VISOMES, com k = 1, igual 0,15%; 

- incerteza no coeficiente de calibração do Barômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia– VISOMES igual a 0,07 kPa (com k = 1); 

- incerteza devido ao posicionamento da câmara de ionização. Estimou-se um desvio de 0,5 

cm (distribuição retangular, k = √ ) e devido ao fato que a corrente de ionização é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância, a incerteza calculada por      ⁄  , em 

que    = 0,5 cm e   é a distância entre a câmara e o irradiador igual a 1,0 m.  

A Tabela 22 mostra todos os fatores que contribuem para a incerteza nos coeficientes 

de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO de baixa energia das 

séries N e H, assim com o valor da incerteza associada a cada um deles, o tipo da incerteza (A 

ou B), a distribuição e o fator divisor da respectiva distribuição, o valor final da incerteza 

padrão combinada relativa e por fim, a incerteza padrão expandida relativa. 



 
 

 
 

Tabela 22. Incerteza padrão expandida relativa U(%) dos coeficientes de calibração da câmara de extrapolação PTW23392 nas radiações ISO de 

baixa energia das séries N e H. 

Fonte de Incerteza Valor (%) Tipo 
Distribuição de  

Probabilidade 
Divisor Incerteza Padrão (%) 

Coeficiente de calibração da NE2575 do LCD      

Série N 0,8 B Normal 1 0,8 

H10 1 B Normal 1 1,0 

H20, H30 0,8 B Normal 1 0,8 

Desvio Padrão da média das medidas de              
     

Série N 0,45 A Normal √  0,20 

Série H 0,46 A Normal √  0,21 

Desvio Padrão da média das medidas de           
     

Série N 1,1 A Normal √  0,49 

Série H 0,44 A Normal √  0,20 

Resolução do termohigrômetro 0,04 B Retangular √  0,02 

Calibração do termohigrômetro 0,15 B Normal 1 0,15 

Calibração do barômetro 0,07 B Normal 1 0,07 

Posicionamento das câmaras de ionização 1 B Retangular √  0,6 

Incerteza padrão combinada relativa 
     

Série N 
    

1,2 

H10 
    

1,2 

H20, H30 
    

1,1 

Incerteza padrão expandida relativa U(%) 
     

(k = 2) para um nível de confiança de 95% 
     

Série N 
    

2,4 

H10 
    

2,4 

H20, H30 
    

2,2 
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D. Incerteza padrão expandida relativa U dos coeficientes de calibração da câmara 

de mamografia Radcal RC-6M 

A incerteza padrão expandida relativa U, para um nível de confiança de 95%, nos 

coeficientes de calibração,           , da câmara de mamografia Radcal RC-6M foi 

calculada por incertezas padrões individuais avaliadas do tipo A ou tipo B, originadas de 

diversas fontes (BELL, 2002).  

A incerteza final foi validada pela “soma quadrática” das incertezas relativas. Os 

coeficientes de calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M,           , foram 

calculado pela Equação 31, em que (( ̇  )      
)
   

 é o valor do Kerma no ar medido pela 

câmara NE2575 do LCD e         é corrente de ionização média da câmara de mamografia 

Radcal RC-6M, corrigidas para as condições ambientais. Por sua vez, (( ̇  )      
)
   

 é a 

multiplicação do coeficiente de calibração da câmara NE2575 do LCD,                , 

pela corrente de ionização média da NE2575 do LCD,              . 

 

            
(( ̇  )      

)
   

 

        
  

                            

        
                  (31) 

 

Portanto, a incerteza padrão combinada relativa U, em %, dos coeficientes de calibração da 

câmara de mamografia Radcal RC-6M será dada pela Equação 32. 
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em que os parâmetros definidos pela Equação 32  são os mesmo da Equação 31; tem-se ainda 

 , que é a distância entre o foco do tubo de raios-X e as câmaras. As variáveis    são as 

incertezas associadas a cada parâmetro. As Equações 33 e 34 são relativas as incertezas    
 e 

   
, que surgem devido as correções para as condições ambientais na corrente de ionização. 

Nessas equações,   é a temperatura em graus Celsius e   é a pressão, em kPa. 
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Assim sendo, a incerteza total dos coeficientes de calibração da câmara de mamografia 

Radcal RC-6M será a combinação das incertezas devido aos seguintes fatores: 

- incerteza nos coeficientes de calibração da câmara de ionização NE2575 do LCD, realizada 

neste trabalho, com k = 1, igual 0,8% para a série N; 1,0% para a radiação ISO H10 e 0,8% 

para as radiações ISO H20 e H30, cujo cálculo é mostrado no Item B deste Apêndice;  

- incerteza devido aos desvios padrões das médias dos cinco valores medidos das correntes de 

ionização de ambas as câmaras, calculada por ( √ ⁄ ). Considerou-se o maior valor de desvio 

padrão obtido em cada uma das séries (N e H); 

- incerteza na resolução na termohigrômetro, calculada pela Equação 33, considerando    = 

0,1 ºC e para a menor temperatura medida durante o experimento,   = 19,0 ºC. A distribuição 

é retangular e, portanto k = √ ; 

- incerteza no coeficiente de calibração do termohigrômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia – VISOMES, com k = 1, igual 0,15%; 

- incerteza no coeficiente de calibração do Barômetro, fornecida pelo Laboratório de 

Metrologia – VISOMES igual a 0,07 kPa (com k = 1); 

- incerteza devido ao posicionamento da câmara de ionização. Estimou-se um desvio de 0,5 

cm (distribuição retangular, k = √ ) e devido ao fato que a corrente de ionização é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância, a incerteza calculada por      ⁄  , em 

que    = 0,5 cm e   é a distância entre a câmara e o irradiador igual a 1,0 m.  

A Tabela 23 mostra todos os fatores que contribuem para a incerteza nos coeficientes 

de calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M nas radiações ISO de baixa energia 

das séries N e H, assim com o valor da incerteza associada a cada um deles, o tipo da 

incerteza (A ou B), a distribuição e o fator divisor da respectiva distribuição, o valor final da 

incerteza padrão combinada relativa e por fim, a incerteza padrão expandida relativa. 



 
 

 
 

Tabela 23. Incerteza padrão expandida relativa U(%) dos coeficientes de calibração da câmara de mamografia Radcal RC-6M nas radiações ISO 

de baixa energia das séries N e H. 

Fonte de Incerteza alor (%) Tipo 
Distribuição de  

Probabilidade 
Divisor Incerteza Padrão (%) 

Coeficiente de calibração da NE2575 do LCD      

Série N 0,8 B Normal 1 0,8 

H10 1 B Normal 1 1,0 

H20, H30 0,8 B Normal 1 0,8 

Desvio Padrão da média das medidas de              
     

Série N 0,45 A Normal √  0,20 

Série H 0,46 A Normal √  0,21 

Desvio Padrão da média das medidas de              
Série N 0,3 A Normal √  0,13 

Série H 0,2 A Normal √  0,09 

Resolução do termohigrômetro 0,04 B Retangular √  0,02 

Calibração do termohigrômetro 0,15 B Normal 1 0,15 

Calibração do barômetro 0,07 B Normal 1 0,07 

Posicionamento das câmaras de ionização 1 B Retangular √  0,6 

Incerteza padrão combinada relativa 
     

Série N 
    

1,0 

H10 
    

1,2 

H20, H30 
    

1,0 

Incerteza padrão expandida relativa U(%) 
     

(k = 2) para um nível de confiança de 95% 
     

Série N 
    

2,0 

H10 
    

2,4 

H20, H30 
    

2,0 

 


