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Resumo: Este trabalho mostra as principais características de um sistema para 
calibração e ensaio de detectores de radiação utilizados em baixas e médias energias. 
Foi realizado com base na pré-montagem do Sistema do Laboratório da Divisão de 
Metrologia (DIMET) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
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Abstract: This work shows the main features of a system for calibration and testing of 
radiation detectors used in low and medium energy. It is based on pre-assembly 
System Laboratory of Metrology Division (DIMET) Institute of Radiation Protection 
and Dosimetry (IRD) of the National Commission of Nuclear Energy (CNEN). 
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1. INTRODUÇÃO 

A implantação de um laboratório de metrologia 
requer investimentos altos para a preparação de 
uma infraestrutura apropriada, incluindo 
laboratórios climatizados e equipamentos com 
alto teor tecnológico, além de pessoal altamente 
qualificado. Os laboratórios necessitam de 
acomodações e localização adequadas às suas 
necessidades. Este esforço decorre da ampla 
utilização de fontes de radiação nas áreas médica, 

industrial e de pesquisa, tronando-se necessárias 
medições mais consistentes que minimizem o 
risco associado e permitam sempre um benefício 
líquido positivo dessas aplicações.  

Os ganhos de produtividade, da qualidade dos 
produtos e serviços, de redução dos custos e 
eliminação de desperdícios são resultados da 
evolução e concretização da cultura metrológica, 
que constitui uma estratégia permanente das 
organizações. Para tais, são necessárias ações 
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conjuntas nos campos da metrologia, da 
normalização e da avaliação da conformidade, 
incluindo a produção e a disseminação de 
literatura especializada. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada na montagem do 
laboratório, alvo deste trabalho, seguiu as normas 
CNEN- NN 3.01 [1], que estabelece as diretrizes 
básicas de proteção radiológica, e a norma NBR 
ISO/IEC 17025 [2], que estabelece requisitos 
gerenciais e técnicos para a competência de 
laboratórios em fornecer resultados de ensaio 
e/ou calibração tecnicamente válidos.  

2.1. Características físicas do laboratório 

 A figura 1 apresenta em planta baixa, a 
distribuição dos principais equipamentos 
utilizados durante o processo de montagem do 
laboratório, são eles: (1) Paredes de concreto 
(sem tijolo); (2) Mesa estrutural com regulagem 
de altura ; (3) Laser; (4)  Mesa de coordenadas x 
y. 

 

Figura 1: Planta baixa do espaço físico utilizado 
para montagem do laboratório. 

2.2. Características dos principais equipamentos 
utilizados 

A figura 2 mostra a câmara de ionização de ar 
livre, modelo 480, fabricada pela Victoreen 
Instruments, que teve suas características 

estudadas por Peixoto (1991) [3], que será 
utilizada como padrão primário na calibração das 
câmaras que servem a Rede Brasileira de 
Calibração-RBC e a Rede Brasileira de 
Laboratórios de Ensaios-RBLE. 

Figura 2: Câmara de ionização de ar- livre, 
modelo 481, fabricada pela Victoreen 
Instruments. 

 
A mesa de coordenadas possui pés (1) que 
permitem a regulagem de altura, e foi construída 
a partir de uma estrutura que permite o 
movimento na direção horizontal do eixo 
longitudinal (2) e outra estrutura para o 
movimento perpendicular (3) do feixe de raios X. 
A base (4) utilizada para fixação dos suportes, 
que são gabaritos e permitem a reprodução da 
posição para cada tipo de monitor e câmara, foi 
fixada na estrutura que realiza o movimento 
perpendicular ao feixe, conforme ilustrado pela 
figura 3. 

 

Figura 3: Mesa de coordenadas. 



7o Congresso Brasileiro de Metrologia, Ouro Preto/MG, novembro de 2013 
   3 

Para a instalação do tubo de raios X foi 
construída uma estrutura robusta, constituída de 
uma mesa feita com cantoneiras de aço (1), com 
pés reguláveis para altura, e uma blindagem com 
placas de chumbo e alumínio (2). Pode-se 
observar o Laser (3) utilizado para o 
posicionamento e alinhamento das câmaras, 
fixado na parede, posicionado no mesmo plano 
horizontal xy do feixe de raios X. Foram 
instalados na saída do feixe de raios X, suportes 
(4) para receber colimadores, fabricados em Pb, 
que determinam o tamanho de campo do feixe [4], 
de acordo com a combinação dos diâmetros do 
furo existentes nos colimadores, conforme 
ilustrados pela figura 4.  

 

Figura 4: Estrutura de suporte do tubo de raios X. 

A roda de filtros (5), ilustrada pela figura 4, 
instalada entre a saída do feixe e os suportes dos 
colimadores, possui um movimento giratório que 
permite o posicionamento do filtro referente a 
qualidade do feixe de radiação a ser utilizado, de  
acordo  com o ensaio ou calibração, 

 

4. CONCLUSÃO 

Os testes preliminares realizados com o tubo de 
raios X mostraram um funcionamento satisfatório 
do equipamento. Entretanto, foi observada uma 
variação de temperatura durante o processo de 
pré-aquecimento do tubo, o que indica que outros 
testes devem ser realizados de forma que, 

qualquer variação indesejada ao bom 
funcionamento do equipamento, seja identificada 
e corrigida. 

Para que os parâmetros de nivelamento e 
alinhamento do arranjo experimental possam 
atender os padrões exigidos na instalação de 
equipamentos que serão utilizados como 
referência na calibração e ensaios, a execução do 
piso do laboratório deverá seguir as 
recomendações existentes nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT.  
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