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Resumo: As atividades de radioterapia, radiodiagnóstico e de radioproteção, 
necessitam do conhecimento de parâmetros físicos e dosimétricos, para que sejam 
aplicadas de forma segura. Com o objetivo de atender a demanda existente no Brasil, o 
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI – está 
implantando a padronização primária para a calibração das câmaras de padrão 
secundário, utilizadas no controle de qualidade em hospitais, clínicas e indústrias.  
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Abstract: Activities radiotherapy, diagnostic radiology and radiation protection, 
require knowledge of physical and dosimetric parameters, to be applied safely. Aiming 
to meet demand in Brazil, the National Laboratory of Metrology of Ionising Radiation 
- LNMRI - is deploying the primary standard for the calibration of secondary standard 
chambers, used in quality control in hospitals, clinics and industries. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO – designa duas 
instituições como referência metrológica, 
radiações ionizantes e tempo e frequência, que 
são o Observatório Nacional – ON, e o Instituto 
de Radioproteção e Dosimetria – IRD, da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 
– ambos vinculados ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação –  MCTI. 

O Laboratório Nacional de metrologia das 
Radiações Ionizantes – LNMRI, parte integrante 
do IRD, é designado como Laboratório de 
Padronização Secundária. Por delegação, o 
laboratório tem como atribuições exclusivas no 
país, operar o LNMRI, designado pelo 
INMETRO desde 1989, e operar o Laboratório 
de Dosimetria Padrão Secundário, designado pela 
Agência Internacional de Energia Atômica – 
AIEA, e pela Organização Mundial de Saúde – 
OMS, desde 1976. 
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O usuário de metrologia no Brasil dispõe de 
várias rotas para que seja assegurada a 
rastreabilidade nas medições, em conformidade 
com o que ocorre nos países com alto grau de 
tecnologia, conforme ilustrado pela figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagnóstico das diferentes rotas de 
rastreabilidade .  

O modelo 481, da câmara de ionização de ar livre 
é constituído de dois cilindros telescópicos, com 
deslocamento independente um do outro, em um 
mesmo eixo longitudinal, o que possibilita a 
variação do volume de coleção da câmara, 
conforme ilustrado pela figura 2.  

 

Figura 2: Câmara Victoreen Instruments, modelo 481. 
Detalhes: 1- Cabeças micrométricas; 2- Cilindros, 
maior e menor. 

Na parte superior da estrutura da câmara modelo 
481, existe um par de cabeças micrométricas 
especiais, com sistema de travamento mecânico, 
que é o mecanismo indicador que permite a 
localização dos cilindros após seus 
deslocamentos. As cabeças micrométricas 
permitem também a determinação do 
comprimento da câmara, necessário para a 
obtenção do equilíbrio de partículas carregadas.  

A determinação do volume é feita a partir do 
conhecimento da distância interna entre os 
cilindros e pela área A0 do diafragma, a qual 
localiza-se na parte frontal da câmara. Tais 
valores foram obtidos no presente trabalho após a 
desmontagem e medição das peças. 

 O conhecimento exato deste volume, ilustrado 
pela figura 3, é de fundamental importância, pois 
nele ocorre a interação dos fótons com a massa 
de ar.  

 

Figura 3: Plano esquemático da câmara de ionização 
de ar livre de volume variável – (a) na condição 
colapsada; (b) na condição expandida.  

A utilização de câmaras de ar livre está restrita a 
somente alguns laboratórios de padronização. 
Todavia, as informações preliminares sobre o 
funcionamento da câmara de ionização de ar livre 
de volume variável como padrão primário, para a 
determinação da grandeza kerma no ar, foram 
fornecidas pelo laboratório italiano ENEA. Como 
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nesse laboratório foi utilizado o modelo 480 da 
Victoreen no processo de implantação, o LNMRI 
optou pelo mesmo modelo para a condução do 
processo de implantação da referida grandeza, 
iniciado em 1991[1]. 

Em comparação com uma câmara de ar livre 
convencional, o novo modelo apresenta uma 
significativa redução na incerteza. Isso porque, 
na câmara de volume variável não há exigência 
de um fator de correção para a não 
homogeneidade do campo, parâmetro este que foi 
um dos observados no decorrer deste trabalho. 

Os testes realizados com a câmara de ionização 
de volume variável modelo 481, fabricada pela 
Victoreen Instruments, para feixes de raios X na 
faixa considerada de baixa energia (de 10 a 50 
kV), deram continuidade ao processo de 
implantação da padronização primária, iniciado 
em 1991 no LNMRI/IRD, visando atingir a 
autonomia nacional para a determinação da 
grandeza kerma no ar e a construção de sua 
própria câmara de ionização [2]. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Ao adotarmos o arranjo descrito neste trabalho, 
pôde-se variar a posição do centro da câmara de 
ionização ao longo dos eixos horizontal e 
vertical, no sentido longitudinal e transversal do 
feixe. 

2.1. Arranjo experimental 

Para o posicionamento das câmaras na direção 
horizontal, tanto no eixo longitudinal quanto no 
transversal do eixo do feixe de radiação, foi 
implementada uma mesa automatizada que varia 
numa escala de centésimos de milímetros, 
conforme ilustra a figura 4.  

 

Figura 4: Mesa automatizada para posicionamento das 
câmaras na escala de centésimos de milímetros. 

2.2. Filtração adicional 

A remoção de fótons de energias mais baixas dá-
se pela inserção transversal de camadas de 
material atenuador, gerando uma filtração 
adicional. Com esse objetivo, foi construída na 
oficina mecânica do IRD uma roda, ilustrada pela 
figura 5, para atuar como suporte aos filtros de 
alumínio, com 99,999% de pureza, posicionados 
em frente ao feixe. A espessura dos discos de 
alumínio foi determinada com paquímetro 
certificado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ. 

 

Figura 5: Roda com filtros adicionais de alumínio. 
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3. RESULTADOS 

A qualidade da radiação está diretamente 
relacionada aos parâmetros físicos do tubo de 
raios X, tais como o material e ângulo do ânodo, 
tensão e corrente aplicada ao tubo, filtração 
inerente e adicional, além da forma de onda da 
tensão ripple aplicada.  

3.2. Qualidades implantadas no LMNRI para 
baixa energia 

A tabela 1 descreve as qualidades de referência 
recomendadas pelo BIPM, para feixes de raios X 
de baixa energia, implantadas no LNMRI, 
utilizando a câmara Victoreen, modelo 481. 

Tabela 1: Qualidades de referência recomendadas pelo 
BIPM (BOUTILON, 2001).

 

3.2 Estimativa da incerteza da grandeza kerma 
no ar para os coeficientes de calibração 
determinados 

A Tabela 2 mostra os resultados para as 
incertezas do tipo A e do tipo B das grandezas de 
entrada independentes que formam a incerteza 
padrão combinada e a incerteza expandida, para a 
qualidade de referência de 30 kV do feixe de 
radiação, implantada no LNMRI-IRD, e realizada 
com a câmara Victoreen. 

Tabela 2: Incertezas do tipo A e do tipo B para a 
qualidade de referência de 30 kV. 

 

4. CONCLUSÃO 

A análise dos resultados apresentados para os 
testes realizados com a câmara de ionização de 
volume variável Victoreen modelo 481 indica 
que este equipamento possui bom desempenho 
quanto aos parâmetros avaliados de repetitividade, 
reprodutibilidade e estabilidade. A incerteza 
expandida avaliada apresentou valor igual a 
0,31%, o que mostra um desempenho 
característico de padrão primário.  
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