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RESUMO 
 
O Radiodiagnóstico é a prática na qual feixes de radiação, geralmente radiação 

X, são utilizados para produzir uma imagem do corpo humano com o propósito de se 

obter um diagnóstico, como por exemplo, avaliação do desenvolvimento de uma 

condição patológica através do exame por  tomografia computadorizada (TC), Embora 

o potencial diagnóstico da tomografia computadorizada seja indiscutível, cuidados 

devem ser tomados pois as doses são mais altas do que as observadas procedimentos 

de radiologia convencional. A câmara de ionização utilizada para dosimetria em TC é 

uma câmara cilíndrica não selada, de comprimento sensível entre 10 e 15 cm. Uma das 

características típicas dessa câmara é que esta apresenta resposta uniforme a 

radiações incidentes em todos os ângulos ao redor do seu eixo. A edição revisada da 

norma IEC 61267 de 2005 trouxe como inovação as condições de radiação para 

tomografia computadorizada (RQT), que simulam feixes não atenuados e são usadas 

em aplicações especiais de TC. Esse trabalho objetiva estabelecer as condições de 

radiação necessárias para obtenção do feixe padrão em tomografia computadorizada, 

RQT, e a implantação de um laboratório de calibração para câmaras de ionização tipo 

lápis, utilizadas na dosimetria de feixes produzidos por tomógrafos no Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI). No estabelecimento das 

condições RQT foi verificado que a razão das taxas de kerma no ar, sem ou com filtração 

adicional equivalente à primeira CSR (Camada semirredutora), estão em conformidade 

com a norma IEC 61267 (2005) que estabelece um intervalo entre 48,5% a 51,5% para 

cada uma das qualidades.  O LNMRI caracterizou as condições de radiação da série 

RQT (IEC, 2005), obtendo um percentual de 49,6% na RQT 8, 50% na RQT 9 e 50,4% 

na RQT 10. Com a substituição da filtração adicional total das qualidades RQT, 

composta de Al + Cu, por uma filtração total composta apenas de cobre, pode-se 

verificar o surgimento de uma qualidade similar à qualidade RQT, denominada de 

Qualidade de Cobre em Tomografia – QCT. Os resultados obtidos na calibração nas 

qualidades RQT e QCT apresentaram incertezas expandidas com nível de confiança 

95,45 %, abaixo de 4%. Os estudos realizados com o cobre, como material atenuador, 

foram de grande utilidade, tornando possível a implantação da qualidade QCT similar à 

RQT. Nos resultados obtidos para as curvas de equivalência entre as filtrações em Al e 

Cu foi verificado que o cobre poderia ser utilizado como material na construção da curva 

de atenuação 

Palavras-chave: qualidade de radiação RQT, tomografia computadorizada, 

câmara de ionização tipo lápis, radiodiagnóstico. 



 
 

   viii 
 

ABSTRACT 
 
 

Radiology is the practice in which radiation beams, usually radiation X are used 

to produce an image of the human body in order to obtain a diagnosis, for example, to 

evaluate a pathological condition by computed tomography (CT). Although the computed 

tomography diagnostic potential is unquestionable, caution must be taken because the 

doses are almost always higher than the observed in conventional radiology procedures. 

The ionization chamber used for dosimetry in CT is a unsealed cylindrical chamber with 

10 cm and 15 cm of sensitive length. A typical characteristics of this camera is its uniform 

response to radiation incident at all angles around its axis. The revised edition of IEC 

61267 (2005) brought as an innovation the radiation conditions for computed 

tomography, RQT, that simulate non-attenuated beam and are used in special CT 

applications. This study aims to establish the necessary conditions to obtain radiation 

pattern beam computed tomography, RQT, and a calibration laboratory implementation 

for pencil ionization chambers used in the beam dosimetry produced by these scanners 

in the Metrology National Laboratory of Ionizing Radiation (LNMRI). In the 

implementation of RQT conditions we were found that the ratio of kerma rates in the air, 

with or without additional filtration equivalent to the first HVL (half-value layer), are in 

accordance with IEC 61267 (2005), which provides a range between 48.5% and 51.5% 

for each quality. The LNMRI characterized the radiation conditions of RQT series (IEC, 

2005), obtaining a percentage of 49.6% for the RQT 8, 50% for the RQT 9 and 50,4% 

for the RQT 10. With the substitution of the total additional filtration RQT qualities, 

composed by Al + Cu and by a total filtration composed by copper (Cu) only, it can be 

seen the emergence of a similar RQT quality named Quality Copper Tomography - QCT. 

The results of the calibration, the RQT and QCT qualities, had expanded uncertainties 

with a confidence level 95.45%, less then 4%. Studies of copper as attenuating material 

were very useful, making possible the implementation of QCT quality similar to RQT. 

Within results obtained for the equivalence curves between Al and Cu filtrations, it was 

found that copper could be used as material in the construction of the attenuation curve. 

 

Keywords: radiation quality RQT, CT, ionization chamber pencil type, diagnostic 

radiology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo anatômico do corpo humano é necessário para diversos ramos da 

medicina. Ele abrange desde a descoberta de estruturas e sistemas até a observação 

do comportamento dos mesmos. Essa é a função do radiodiagnóstico - conseguir, de 

maneira menos invasiva possível, uma imagem nítida do interior do corpo humano para 

uma análise posterior. Radiodiagnóstico é a prática na qual feixes de radiação, 

geralmente radiação X, são usados para produzir uma imagem com o propósito de se 

obter um diagnóstico, que irá avaliar o desenvolvimento de uma condição patológica. 

Embora o potencial diagnóstico da Tomografia Computadorizada (TC) seja 

indiscutível, muitos cuidados devem ser tomados, pois se trata de radiação ionizante e 

as doses são, quase sempre, mais altas do que as doses nos procedimentos de 

radiologia convencional (DIAS, 2010). 

Devido à característica especial de construção e de utilização de um tomógrafo, 

uma grandeza específica, derivada da principal grandeza radiológica aplicada ao 

radiodiagnóstico, kerma no ar, foi definida. Essa grandeza é chamada de índice de 

kerma em tomografia computadorizada (Computed Tomography Kerma Index - CTKI). 

Para a determinação dessa grandeza é necessária a utilização de um instrumento de 

medição específico, conhecido como câmara de ionização tipo lápis(DIAS, 2010). 

A câmara de ionização utilizada para dosimetria em TC é uma câmara cilíndrica 

não selada, de comprimento sensível entre 10 e 15 cm. Uma das características típicas 

dessa câmara é que esta apresenta resposta uniforme a radiações incidentes em todos 

os ângulos ao redor do seu eixo. Portanto, mostra-se adequada para utilização em 

equipamentos em que o tubo de raios X é rotacional (DIAS,2010). 

A leitura geralmente apresentada por este tipo de câmara é em unidades de dose 

vezes comprimento (mGy.cm), facilitando a determinação do índice de dose em 

tomografia computadorizada (computed tomography dose index - CTDI), grandeza 

dosimétrica mais difundida em TC. Para ter disponíveis campos padronizados de 

radiação usados em investigações médicas, físicas ou metrológicas, conjuntos de 

qualidades de radiação bem estabelecidas são indispensáveis e constituem importante 

ferramenta na avaliação de doses ao paciente e na garantia de qualidade da imagem. 

A norma IEC 61267 (2005) é a referência quanto ao estabelecimento de feixes 

padronizados utilizados em Radiodiagnóstico. A última edição revisada da norma citada 
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trouxe como inovação as condições de radiação para tomografia computadorizada, RQT 

(IEC 61267, 2005), que simulam feixes não atenuados de TC. As principais alterações 

dizem respeito à introdução da grandeza tensão de pico prático (PPV) para medir a 

tensão do tubo de raios X, introdução de um novo procedimento para estabelecer as 

camadas semirredutoras (CSR) e de filtros especiais de cobre (Cu) para simulação da 

aplicação em pacientes. 

As câmaras utilizadas para dosimetria em feixes de tomógrafos necessitam ser 

calibradas periodicamente. O serviço de calibração de câmaras de ionização tipo lápis 

oferecido na rede metrológica brasileira não é suficiente para suprir à demanda. É 

necessário que seja caracterizada as condições de radiação em tomografia 

computadorizada, segundo a IEC 61267 de 2005, para possibilitar o ensaio de 

calibração nas qualidades RQT.  

  

1.1 OBJETIVO 

 

Estabelecer as condições de radiação necessárias para obtenção do feixe 

padrão em tomografia computadorizada (TC) e a implantação de um laboratório de 

calibração para câmaras de ionização tipo lápis, utilizadas na dosimetria de feixes 

produzidos por tomógrafos.  

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

• Caracterizar as condições de radiação RQT definidas na IEC 61267 

(2005); 

• Desenvolver uma qualidade de radiação própria, similar às condições de 

radiação RQT; 

• Construir um colimador específico para calibração de câmaras de 

ionização tipo lápis; 

• Realizar a calibração de câmara de ionização tipo lápis 10x5-3CT da 

Radical® no feixe padrão em tomografia computadorizada, RQT. 

• Obter a curva de atenuação do cobre para as qualidades RQT a fim de 

construir uma tabela de equivalência entre alumínio e cobre. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ASPECTOS METROLÓGICOS  

 

A metrologia é definida como a ”ciência da medição” pelo Vocabulário 

Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia – VIM (1995), e tem 

como atribuição assegurar a confiabilidade, a credibilidade, a universalidade e a 

qualidade das medições (ABNT e INMETRO, 2003). 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO tem duas instituições designadas para servir de referência metrológica no 

país, o Observatório Nacional (ON) e o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), 

ambos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.  

Em 1991, o IRD, órgão ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

iniciou − através do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI) − o processo de implantação da padronização primária para a grandeza kerma 

no ar, com o propósito de difundir esta grandeza em todo o país.  

A técnica implementada, mantida até os dias de hoje, utiliza uma câmara de 

ionização de ar livre de volume variável, fabricada pela Victoreen®, modelo 480, para 

feixes de raios X na faixa considerada de média energia, de 100 a 250 kV, recebida do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares − IPEN-CNEN. Os resultados obtidos 

pelo LNMRI/IRD durante a caracterização da referida câmara de ionização foram 

compatíveis com os esperados para um detector que se propõe a medir de forma 

absoluta a grandeza kerma no ar. Tais resultados viabilizaram investimentos 

posteriores, através dos recursos destinados ao projeto METRORAD, obtidos junto ao 

FUNDO VERDE E AMARELO – FVA do PROGRAMA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

BÁSICA – TIB do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, visando à preparação de 

infraestrutura apropriada, incluindo climatização adequada dos laboratórios e aquisição 

de equipamentos com alto grau de tecnologia, para atender a determinação da Portaria 

453 do Ministério da Saúde – MS. Este Regulamento estabelece as diretrizes básicas 

de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso 

dos raios X em diagnóstico para todo o território nacional e dá outras providências 

(CARDOSO, 2005).  
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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 ganhos, são necessárias ações conjuntas nos campos da metrologia, da 

normalização e da avaliação da conformidade, incluindo a produção e a disseminação 

de literatura especializada. Neste sentido, alguns termos foram elaborados e acordados 

com significativa parcela da comunidade técnica e acadêmica atuante no campo da 

metrologia, onde se buscou enfocar os aspectos da adequada correspondência de 

termos em línguas estrangeiras e, ainda, a própria filosofia de concepção de um 

vocabulário (CARDOSO, 2005). 

O resultado de uma medição é somente uma aproximação ou estimativa do valor 

do mensurando e, assim, só é completa quando acompanhada pela declaração da 

incerteza dessa estimativa (ABNT e INMETRO, 2003). A incerteza de medição é o 

parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos 

valores que podem ser fundamentadamente atribuídos a um mensurando (INMETRO e 

SENAI, 2000).  

Para garantirmos que as medições feitas por um determinado instrumento sejam 

corretas é necessário conhecermos qual instrumento foi utilizado como referência que, 

por sua vez, também tenha sido referenciado a outro instrumento e assim 

sucessivamente até chegarmos ao padrão primário. Diante deste conceito chegou-se 

ao termo rastreabilidade, definido pelo VIM (1995) como a propriedade do resultado de 

uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, 

geralmente a padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de 

comparações, todas possuindo incertezas bem estabelecidas.  

Padrão é a medida materializada, instrumento de medição, material de 

referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir 

uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como conferência 

(INMETRO e SENAI, 2000). 

Esse tipo de abordagem chama a atenção para a necessidade da existência de 

uma hierarquia metrológica capaz de atuar como um elemento harmonizador. A 

impossibilidade de escolha entre dois valores, dentre os quais não podemos adotar um 

único como o correto, demonstra o quanto se faz necessário o estabelecimento de 

correções utilizando um harmonizador interno ou externo, bem como referencia dos 

resultados a um padrão, de forma a possibilitar, a partir desta harmonização, a tomada 

de determinados valores como corretos (CARDOSO, 2005).  
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De acordo com o VIM (1995), os instrumentos de medição são classificados em:  

• Padrão internacional: padrão reconhecido por um acordo internacional para 

servir, internacionalmente, como base para estabelecer valores de outros 

padrões da grandeza a que se refere;  

• Padrão nacional: padrão reconhecido por uma decisão nacional para servir, em 

um país, como base para atribuir valores a outros padrões da grandeza a que 

se refere;  

• Padrão primário: padrão que é designado ou amplamente reconhecido como 

tendo as mais altas qualidades metrológicas e cujo valor é aceito sem referência 

a outros padrões de mesma grandeza;  

• Padrão secundário: padrão cujo valor é estabelecido por comparação a um 

padrão primário da mesma grandeza; 

• Padrão de referência: padrão geralmente tendo a mais alta qualidade 

metrológica disponível em um dado local ou em uma dada organização, a partir 

do qual as medições lá executadas são derivadas;  

• Padrão de trabalho: padrão utilizado rotineiramente para calibrar ou controlar 

medidas materializadas, instrumentos de medição ou materiais de referência;  

• Padrão de transferência: padrão utilizado como intermediário para comparar 

padrões;  

• Padrão itinerante: padrão algumas vezes de construção especial, para ser 

transportado entre locais diferentes.  

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI, parte 

integrante do IRD, é designado como laboratório de Padronização Secundário. Por 

delegação, o laboratório tem as seguintes atribuições exclusivas no País: 

• Operar o LNMRI, designado pelo INMETRO desde 1989; 

• Operar o Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário, designado pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), desde 1976 (CARDOSO, 2005). 

O LNMRI é signatário do Acordo de reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition 

Arrangement – MRA) através do Comitê Internacional de Pesos e Medidas (International 

Committee of Weights and Measures – CIPM) desde 1999. O MRA proporciona um 

acordo formal entre os sistemas nacionais de medidas de padrões e a compatibilidade 

de calibrações e medições (Calibration and Measurement Capabilities - CMC) para os 

membros participantes do CIPM. 
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A Rede Brasileira de Calibração em Radiologia Diagnóstica – RBC-RD, com o 

objetivo de assegurar a rastreabilidade das medidas para todos os laboratórios que não 

tenham acesso a Laboratórios de Dosimetria Padrão Primário (Primary Standard 

Dosimetry Laboratory – PSDL), estabeleceu uma ponte entre os usuários finais, tais 

como clínicas e hospitais, com o sistema internacional de medidas. 

Várias técnicas de exame são utilizadas em radiologia diagnóstica de raios X, 

tabela 1.1, incluindo fluoroscopia, procedimentos de radiologia intervencionista, 

mamografia, tomografia computadorizada (TC), odontológica e radiografia geral. Nestes 

procedimentos são utilizados feixes de raios X com tensões de tubo de 20 a 150 kV. 

Tabela 1.1: Qualidades de Radiação para calibração de dosímetros para 
Radiodiagnóstico (PEIXOTO, 2016). 

Qualidade de 

Radiação 

Feixe de 

Radiação 
Material do Filtro 

Adicional 
Aplicação 

RQR Sistema de raios X 
Sem simulador de 

paciente 

Radiografia em 

geral e aplicações 

dentárias A 

RQA Adiciona Filtro Alumínio  
Medições atrás do 

paciente B 

RQT Adiciona Filtro Cobre Aplicações em TC 

RQR-M Sistema de raios X 
Sem simulador de 

paciente 

Aplicações em 

Mamografia  

RQA-M Adiciona Filtro Alumínio 
Estudos em 

Mamografia 

Anodo de W ou Rh Adiciona Filtro Mo, Rh, Pd e Al  
Estudos em 

Mamografia 

A livre no ar 
B no intensificador de imagem 

 

O LNMRI e o Laboratório de Ciências Radiológicas da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (LCR∕UERJ) desenvolveram um programa de comparação bilateral com 

os padrões nacionais, coordenado pelo LCR∕UERJ, de forma a verificar os resultados 

fornecidos pelos laboratórios de calibração em radiologia diagnóstica na grandeza 

kerma no ar e seus limites aceitáveis, bem como verificar a cadeia de rastreabilidade 

dos padrões dos laboratórios participantes (PEIXOTO e ALMEIDA, 2015). 
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Através de pesquisa no banco de dados do Sistema Único de Saúde - SUS 

referente à solicitação de exames de diagnóstico por imagem no país, constando destas 

solicitações não somente os exames radiológicos, mas também ultrassonografia, 

ressonância magnética e medicina nuclear, pode-se observar pela figura 1.1 que o 

diagnóstico convencional e intervencionista, mamografia e tomografia computadorizada 

participam com aproximadamente 70%, 4 % e 2 % respectivamente da demanda 

(PEIXOTO e ALMEIDA, 2015).  

 

Figura 1.1: Resultados dos exames de diagnóstico por imagem realizados pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS no período de 2000 a 2011 (PEIXOTO e ALMEIDA, 2015). 

 

Cada comparação é conduzida através da calibração de uma ou duas câmaras 

de transferência em termos da grandeza kerma no ar de acordo com o procedimento de 

calibração de cada laboratório participante, onde cada grandeza de referência em kerma 

no ar determinada pelos laboratórios participantes deverão estar rastreadas (PEIXOTO 

e ALMEIDA, 2015). 
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A disseminação de cada tipo de calibração necessita ser verificado 

periodicamente através de comparações organizadas pelo sistema regional de 

metrologia ou seu instituto designado, neste caso o LNMRI, onde qualquer laboratório 

no território nacional pode fazer parte desta comparação bilateral, sendo necessário 

somente ter um padrão calibrado nas grandezas solicitadas. 

 

2.2 TUBO DE RAIOS X 

 

Os tubos de raios X são constituídos basicamente de um eletrodo negativo 

denominado catodo, e um eletrodo positivo denominado anodo. Estes elementos estão 

dispostos no interior de um invólucro de vidro dentro do qual é produzido alto vácuo e 

mantido a pressões menores que 1,3 x 10-6 kPa. Este invólucro possui uma pequena 

área com uma espessura de vidro menor que o restante do tubo, chamada janela, por 

onde saem os fótons de raios X que serão utilizados na produção da radiografia, 

conforme esquema demonstrado na figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Diagrama simplificado de um tubo de raios X. Fonte: (OKUNO e 
YOSHIMURA, 2010). 

 

2.2.1 PRODUÇÃO DE RAIOS X  
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O tubo de raios X possui um catodo incandescente que gera um fluxo de elétrons 

de alta energia. Estes elétrons são acelerados por uma grande diferença de potencial 

entre o anodo e o catodo, e atingem o ânodo com grande energia cinética.  

O anodo é confeccionado na maioria das vezes em tungstênio. A razão deste 

tipo de construção é a geração de calor pelo processo de criação dos raios X, pois o 

tungstênio suporta temperaturas  de até 3340 °C. Além disso, possui um alto valor de 

número atômico (74), o que é útil para o fornecimento de átomos para colisão com os 

elétrons vindos do catodo (filamento). 

Ao serem acelerados, os elétrons ganham energia e são direcionados contra um 

alvo; ao atingi-lo, são bruscamente freados, perdendo uma parte da energia adquirida 

durante a aceleração. 

 

2.2.2 ESPECTRO DE FEIXES DE RAIOS X 

 

 Basicamente o espectro de raios X  apresenta duas naturezas: o espectro 

contínuo que provem da frenagem do elétron ao passar perto do núcleo do átomo que 

constitui o alvo, e o espectro discreto que é característico do material. O espectro 

também pode ser alterado quando adicionado algum filtro, como exemplificado nas 

figuras 2.2 e 2.3. 

Espectro Contínuo – Apenas uma pequena fração dos elétrons incidentes no 

alvo passa perto dos núcleos dos átomos que constituem o material do alvo. Esses 

podem perder uma parte considerável de sua energia cinética emitindo um fóton de 

raios X. Pode-se dizer que um fóton de raios X é gerado quando um elétron é 

desacelerado devido à interação causada pelo campo coulombiano do núcleo. Os raios 

X assim gerados são chamados radiação de freamento, tradução da palavra alemã 

Bremsstrahlung. A energia desses fótons pode variar, podendo assumir qualquer valor. 

Assim, o espectro de raios X de freamento é contínuo, assumindo valores de zero a um 

valor máximo de energia (Emáx), segundo a equação 2.1: 

 

Ec = eV = Emáx = h𝜈máx = hc / λmín   (2.1) 
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Figura 2.2: Exemplos de espectros de raios X gerados com alvo de tungstênio (W) e 
potencial acelerador de 100 kV. (A) o espectro de feixes sem filtros e com filtros de Al 
ou de Cu; (B) o mesmo espectro original e filtrado por 1,0 cm de água. Espectros 
gerados com o programa XCOMP5R (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

 

onde Ec é a energia cinética do elétron, e é a carga e V a diferença de potencial 

aplicada entre o anodo e o catodo; 𝝂 e λ são a frequência e o comprimento de onda, 

respectivamente. Essa relação é conhecida como Lei de Duane e Hunt (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010) 
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Figura 2.3: (A) Espectro contínuo de raios X emitidos de um tubo com alvo de tungstênio 
(W), para três valores de potencial acelerador; (B) Processo de geração de um fóton de 
raios X de freamento. Fonte: Físicas das radiações (OKUNO e YOSHIMURA, 2010) 

 
 
Espectro característico - Os raios X característicos mostram uma assinatura 

do material e têm espectro de energia discreto. Um fóton de luz é emitido quando um 

elétron da uma camada mais externa do átomo decai de um nível de energia mais alto 

para outro mais baixo, da mesma forma um fóton de energia na faixa de raios X é emitido 

nas transições de elétrons que ocorrem em camadas mais internas do átomo. Quando 

um elétron incidente remove um elétron da camada K, cria-se um buraco em seu lugar 

que é imediatamente preenchido pela transição de um elétron da camada mais externa, 

por exemplo, da camada L, que por sua vez deixará um buraco que será preenchido por 

um elétron da camada M, e assim por diante. Pode-se dizer que a energia máxima dos 

fótons emitidos de um tubo de raios X é igual à energia cinética máxima dos elétrons 

que se chocam no alvo, determinada pela escolha da tensão de pico (kVp). Tem-se que 

a intensidade do feixe de raios X é diretamente proporcional ao número de elétrons 

emitidos pelo filamento que atingem e colidem com o alvo. Quanto maior for a corrente 

no catodo do tubo de raios X, maior será a quantidade de elétrons e, assim, maior será 

a quantidade de fótons. O aumento da corrente não modifica a qualidade do feixe, 

embora possa ocorrer uma ligeira variação do fator de ondulação (ou ripple) da tensão 

com o novo valor de corrente selecionada. 

 

Figura 2.4: (A) Espectro de raios X emitidos por um tubo com alvo de Molibdênio (Mo) 
e por outro de tungstênio (W), quando elétrons são acelerados por uma diferença de 
potencial de 35 kV; (B)  Ejeção de um elétron por um elétron incidente no alvo e a 
posterior emissão de um fóton de raios X característico Kα ou Kβ. Fonte: (OKUNO e 
YOSHIMURA, 2010) 
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2.3 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA  

 

As radiações eletromagnéticas ionizantes são as radiações X e gama. Devido ao 

seu caráter ondulatório, ausência de carga e massa de repouso, essas radiações podem 

penetrar em um material, percorrendo grandes espessuras antes de sofrer a primeira 

interação. 

Os principais modos de interação, excluindo as reações nucleares, são o efeito 

fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares  (TAUHATA et al, 2013). 

 

2.3.1 EFEITO FOTOELÉTRICO  

 

O efeito fotoelétrico é caracterizado pela transferência total de energia da 

radiação X ou gama (que desaparece) a um único elétron orbital, que é expelido com 

uma energia cinética Ec bem definida, segundo a equação 2.2: 

𝐸𝑐 =  ℎ𝑉 –  𝐵𝑒                                                                                             (2.2) 

onde h é a constante de Planck, V é a frequência da radiação e Be é a energia de ligação 

do elétron orbital; como Ec expressa a energia do fóton, a menos de um valor constante 

Be, com sua transferência total para o material de um detector, pode ser utilizada como 

mecanismo de identificação do fóton e de sua energia (TAUHATA et al, 2013).  

 

Figura 2.5: Representação do efeito fotoelétrico. Fonte: http://www.oocities.org. 



13 
 

    
 

 

A direção de saída do fotoelétron em relação à de incidência do fóton varia com 

a energia. Para altas energias (acima de 3 MeV), a probabilidade do elétron sair na 

direção e sentido do fóton é alta; para baixas energias (abaixo de 20 keV), a maior 

probabilidade é a de sair com ângulo de 70°. Isto devido a ação dos campos elétrico e 

magnético que, variando na direção perpendicular à de propagação do fóton, exercem 

força sobre o elétron na direção de 90°, e se compõem com momento angular do elétron 

(TAUHATA et al, 2013). 

 

2.3.2 EFEITO COMPTON  

 

No efeito Compton o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de 

ligação que recebe somente parte de sua energia, continuando sua trajetória dentro do 

material, em outra direção. Como a transferência de energia depende da direção do 

elétron emergente e esta é aleatória, de um fóton de energia fixa podem resultar elétrons 

com energia variável, com valores de zero até um valor máximo (TAUHATA et al, 2013).  

 

 

 

Figura 2.6: Representação do efeito Compton. Fonte: http://www.oocities.org. 
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2.3.3 FORMAÇÃO DE PARES 

 

 Uma das formas predominantes na absorção de radiação eletromagnética de 

alta energia é a produção de pares elétron-pósitron. Este efeito ocorre quando fótons de 

energia superior a 1,022 MeV passam perto de núcleos de números atômicos elevados, 

interagindo com um forte campo elétrico nuclear. Nesta interação a radiação desaparece 

e dá origem a um par elétron-pósitron (2mc2 = 1,022 MeV), por meio da reação 

estabelecida na equação 3: 

 

𝑌 →  𝑒−  + 𝑒+  +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎                                           (2.3) 

 

As duas partículas transferem as suas energias cinéticas para o meio material, 

sendo que o pósitron volta a se combinar com um elétron do meio e dá origem a 2 

fótons, cada um com energia de 511 keV (TAUHATA et al, 2013).  

 

 

Figura 2.7: Representação da formação de par. Fonte: http://www.oocities.org.  

 

 

2.4 FUNDAMENTOS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

O desenvolvimento da tomografia computadorizada (TC) representou um grande 

marco para a medicina no século XX, pois levou à concepção de um método que 
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permitiu a obtenção de imagens de cortes axiais, sem superposição, pela transmissão 

de raios X gerados por um tubo através do corpo humano, e posterior reconstrução 

computacional dos dados obtidos por um sistema de detectores. Este método foi 

idealizado em 1972 pelo físico inglês G. Hounsfield e o médico Alan Cormack, sendo 

nesta época agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina (HEITZMAN, 2002). 

A imagem tomográfica é formada por um mapeamento dos coeficientes de 

atenuação de cada segmento do corpo humano em estudo, sendo obtido por meio de 

diversas irradiações da região, em ângulos diferentes, por um feixe colimado, e a 

radiação transmitida é medida por um conjunto de detectores. As medidas dos 

detectores são processadas por um computador que faz a reconstrução da imagem 

(CARLOS et al, 2002). 

A imagem mostrada no computador é apresentada numa matriz bi ou 

tridimensional onde, para cada célula desta matriz, denominada pixel (picture element), 

é atribuído um valor numérico relacionado ao coeficiente de atenuação médio do seu 

elemento de volume, o voxel (volume element), expresso em Unidades Hounsfield (HU), 

uma homenagem ao seu idealizador (CURRY III, DOWDEY e MURRY, 1990). 

Por meio de um algoritmo matemático calcula-se o coeficiente de atenuação para 

cada pixel, convertendo-o ao número de TC (NCT), pela Equação 2.4: 

 

𝑁𝐶𝑇 = 𝑘.
𝜇0 − 𝜇𝑎 

𝜇𝑎 
                                                             (2.4) 

 

onde, 𝝁𝟎  é o coeficiente de atenuação no pixel, 𝝁𝒂  a é o coeficiente de atenuação da 

água e k é uma constante que determina a escala na qual será expresso o NCT. No 

caso da escala em unidades de Hounsfield, o valor de k é 1000. Pela Equação 2.4, 

conclui-se que o número de TC da água é zero e o do ar, considerando que o ar não 

causa atenuação, é −k. Um número de TC +k pode equivaler a um osso denso. 

Normalmente os equipamentos de tomografia computadorizada trabalham com 

números de TC entre -1000 e +4000 (CURRY III, DOWDEY e MURRY, 1990). 

Atualmente a prática de TC é a principal fonte de exposição de pacientes na 

radiologia diagnóstica. Diversos estudos têm demonstrado que a partir da otimização 

das técnicas utilizadas nos serviços é possível obter uma importante redução, das 

doses, mantendo a qualidade da imagem (PEREIRA, 2004). 
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Desde que foi idealizada a tomografia computadorizada sofreu importantes 

avanços no sistema gerador de raios X, no sistema de detecção, na velocidade de 

aquisição dos dados utilizados para a formação de imagens e respectivo sistema 

computacional. Este avanço permitiu um crescimento do uso da tomografia 

computadorizada, impulsionado principalmente pela diminuição do tempo necessário 

para realizar uma varredura - agora menos de 1 segundo por corte – aumentando a 

aplicação diagnóstica e reduzindo o uso de anestésicos em pacientes pediátricos 

(PEREIRA, 2004). 

 

2.5 CÓDIGO DE PRÁTICA INTERNACIONAL IAEA/TRS 457  

 

Em 2007, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) publicou o código 

de prática “Dosimetria em Radiologia Diagnóstica: Um Código de Prática Internacional” 

(IAEA, 2007) que recomenda procedimentos para calibração e realização de medidas 

dosimétricas, estabelecendo critérios tanto para laboratórios de dosimetria, como para 

centros clínicos de radiodiagnóstico. Segundo a IAEA, sua implementação possibilita 

diminuir a incerteza na dosimetria de feixes de radiodiagnóstico, fornecendo uma 

estrutura unificada e consistente (IAEA, 2007). 

O código de prática da IAEA foi desenvolvido em paralelo com o documento do 

IEC de 2005 e é complementar em sua abordagem da dosimetria clínica. Esse 

documento objetiva dar suporte ao trabalho essencial de dosimetria em radiodiagnóstico 

para cinco modalidades gerais que incluem: radiografia geral, fluoroscopia, mamografia, 

tomografia computadorizada e radiografia dental. 

Referente aos laboratórios de calibração, além de descrever em detalhes a 

instrumentação necessária à sua operação, introduz a possibilidade do uso de 

medidores não invasivos para medição da tensão aplicada ao tubo de raios X, em 

complemento às relatadas na norma IEC 61267 de 2005 que prescreve apenas o uso 

de medidores invasivos (IEC, 2005). Esta modificação favorece os laboratórios padrão 

secundário que não disponham de dispositivos invasivos.  

 

2.6 CÂMARA DE IONIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA  
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Um dos detectores mais utilizados para medições em tomografia 

computadorizada são as câmaras de ionização do tipo lápis, uma câmara cilíndrica e 

não selada de comprimento sensível variado entre 100 e 150 mm e volume sensível de 

aproximadamente 3 cm3, projetadas para serem inseridas em simuladores dosimétricos 

específicos, determinando assim, a exposição do paciente associada ao exame de TC.  

Uma das características típicas desta câmara é que esta apresenta uma 

resposta uniforme à radiação incidente em todos os ângulos ao redor do seu eixo, tanto 

para medidas livres no ar como também inserida em  simuladores, tornando possível 

fazer medições da exposição dos pacientes resultantes dos cortes tomográficos 

(SUZUKI e SUZUKI, 1978). A figura. 2.8 representa o esquema gráfico de uma câmara 

de ionização do tipo lápis. 

A leitura geralmente apresentada por este tipo de câmara é em unidades de 

kerma vezes o comprimento (mGy.cm). Os simuladores são utilizados para representar 

mais fielmente a situação clínica e, portanto, as câmaras sofrem influência tanto da 

radiação proveniente do feixe primário como da radiação espalhada no simulador 

(MAIA, 2005). 

 

 

Figura 2.8. Esquema gráfico de uma câmara de ionização tipo lápis. Fonte: LNMRI/IRD. 
Fonte: Manual do usuário da câmara RC3CT. 

 

As câmaras de ionização destacam-se pela grande estabilidade ao longo do 

tempo, por isso são muito utilizadas como instrumento de referência na calibração de 

outros detectores de radiação (PEREIRA, 2004). 
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2.7 GRANDEZAS E UNIDADES 

 

Dentre todas as grandezas dosimétricas existentes, as grandezas básicas são 

Exposição, Dose Absorvida e kerma. 

 

2.7.1 DOSE ABSORVIDA  

 

A dose absorvida, D, é definida pela relação apresentada na equação 2.5: 

 

𝐷 =  
𝑑�̅�

𝑑𝑚
                                                                        (2.5)  

 

onde,  𝒅�̅�  é a energia média depositada pela radiação ionizante no elemento de volume 

de massa dm. A unidade de dose absorvida no Sistema Internacional (SI) é o Joule por 

quilograma com o nome especial de Gray (Gy). A dose absorvida é definida em um 

ponto específico, mas na publicação ICRP 60 é usada como a dose média no tecido ou 

órgão (SILVA, PEIXOTO e JESUS, 1994). 

 

2.7.2 KERMA ( K )  

 

A grandeza kerma (kinetic energy released per unit mass), K, é uma grandeza 

pontual definida como a energia transferida, dEtr, em um volume infinitesimal de um 

certo material, dV, dividida pela massa deste volume dm, conforme a equação 2.6. A 

energia transferida é igual à soma de todas as energias cinéticas de todas as partículas 

ionizantes carregadas que são liberadas por partículas não carregadas (no caso da 

Radiologia, fótons) neste volume infinitesimal de material (ATTIX, 1986). 

 

𝐾 =  
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
                                                               (2.6) 
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A unidade da grandeza kerma no Sistema Internacional (SI) é o Joule por 

quilograma com o nome especial de Gray (Gy).  

 

2.8 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS EM TC 

 

Algumas grandezas dosimétricas foram desenvolvidas para avaliar a distribuição 

de dose em tomografia computadorizada, tendo em vista que os procedimentos de 

medição adotados na radiologia convencional não eram apropriados para a técnica de 

TC. Em 1981, foram sugeridas duas grandezas para TC pelo Bureau of Radiological 

Health: o índice de dose em tomografia computadorizada (Computed Tomography Dose 

Index - CTDI) e a dose média em múltiplos cortes (Multiple Scan Average Dose - MSAD) 

(SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981). 

O CTDI é a principal grandeza dosimétrica utilizada em TC. Shope et al. (1981) 

o definiram como a integral do perfil de dose (D(z)) para um único corte ao longo de uma 

linha infinita paralela ao eixo de rotação z, dividida pela espessura nominal de corte, 

conforme  Equação 2.7: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼 =  
1

𝑇
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

+∞

−∞
                                              (2.7) 

 

onde D (z) é o perfil de dose em um único corte ao longo de uma linha infinita paralela 

ao eixo z e T é a espessura nominal de corte. 

O valor estimado do CTDI representa o valor da dose em um elemento de volume 

devido à exposição de um único corte, como se toda a dose absorvida do perfil fosse 

homogeneamente concentrada num elemento de volume de tamanho igual a um 

elemento de seção de área e espessura igual à espessura nominal de corte. É possível 

estimar o CTDI no ar (com pouca contribuição de radiação espalhada) e em simuladores 

(de cabeça ou de tronco, com a contribuição de radiação espalhada). Vale salientar que 

o CTDI é sempre medido no modo convencional (axial) e corte único. (MAGALHÃES, 

2007). 

A espessura à meia altura do perfil de dose, mesmo no ar, é maior do que a 

espessura nominal de corte. Essa diferença é mais perceptível na varredura de cortes 
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finos (SEERAM, 2001). Chistensen et al. (1992) perceberam que se o valor do CTDI for 

calculado através do valor da espessura efetiva (FWHM), dado pela espessura à meia 

altura, os valores obtidos são mais satisfatórios, principalmente para cortes finos. O 

MSAD é dado pela Equação 2.8 (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981): 

 

𝑀𝑆𝐴𝐷 =  
1

𝑇
∫ 𝐷𝑁,𝐼(𝑧)𝑑𝑧

+𝐼/2

−𝐼/2
                                                   (2.8) 

 

onde I é o incremento (espaçamento entre dois cortes sucessivos) e DN,I (z) é a dose 

decorrente de N cortes em função da posição. 

O MSAD representa a dose média relativa a uma série de cortes tomográficos. 

A Figura 2.9 mostra a distribuição da dose como uma função do número de cortes. O 

número 1 representa o perfil de dose para um único corte. Pode-se perceber que a 

sobreposição e o somatório dos perfis de dose de cada varredura contribuem para o 

perfil de dose de múltiplos cortes. (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981): 

 

Figura 2.9: Perfil de dose para uma série de cortes múltiplos. Fonte: (SHOPE, GAGNE 

e JOHNSON, 1981): 

O CTDI e o MSAD são iguais somente quando o incremento é igual à espessura 

do corte. Nos demais casos, a relação entre eles é dada pela Equação 2.9: (MAIA, 2005) 
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𝑀𝑆𝐴𝐷 = 𝐶𝑇𝐷𝐼 (
𝑇

𝐼
)                                                         (2.9) 

 

 

onde T e I são a espessura nominal de corte e o incremento da mesa, respectivamente. 

Essa equação é válida somente se o número de cortes (N) é grande o suficiente 

para que o primeiro e último corte não colaborem para a dose na região do corte central 

da série. Geralmente essa situação é atingida para valores de N maiores que 10 ou 12 

cortes (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981). 

Existem outras variações nas definições do CTDI. Uma delas é o CTDI100, que é 

uma maneira prática de determinar o CTDI modificando seus limites de integração, já 

que uma câmara de ionização de 100 mm de comprimento ativo é utilizada, na maioria 

dos casos (equação 2.10): 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =  
1

𝑇
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

+50

−50
                                                   (2.10) 

 

Essas medidas podem ser realizadas no ar, posicionando o detector no eixo de 

rotação ou paralelo ao mesmo, no centro (CTDI100,c) e na periferia (CTDI100,p) de 

simuladores dosimétricos padrões de TC (MAGALHÂES, 2007). 

Os dois tipos de simuladores frequentemente utilizados são cilindros feitos de 

Polimetilmetacrilato (PMMA), com densidade de (1,19 ± 0,01) g/cm3, comprimento de 

14 a 16 cm e diâmetros de 16 e 32 cm para simular cabeça e abdômen, 

respectivamente. Os simuladores possuem canais ao longo de sua extensão para 

permitir o posicionamento do dosímetro em diferentes localizações coaxiais. Os 

simuladores padrões possuem 1 canal ao longo do eixo do cilindro e 4 canais a 1 cm da 

superfície, nas posições correspondentes a 3, 6, 9 e 12 horas de um relógio (AAPM, 

1993).  

Outras grandezas dosimétricas propostas para TC são o CTDI ponderado 

(CTDIw) e o produto dose-comprimento (Dose Length Product -DLP). O CTDIw, dado 

pela Equação 2.11, foi proposto por Leitz et al. (1995) para servir como indicador da 
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dose média de um único corte tomográfico e é utilizado no protocolo dosimétrico padrão 

europeu (EC, 1999): 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐 + 

2

3
 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝      (mGy)                                (2.11) 

Quando o efeito do pitch, em relação a exposição da radiação, for considerado 

à nível de dose local (ou seja CTDI), uma quantidade “Volume CTDI (CTDIvol)’ é definida 

(IEC,2001). 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 =  
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
                                               (2.12) 

 

A grandeza CTDI100,c é medida no centro do simulador dosimétrico padrão de 

TC e a CTDI100,p é a média dos valores medidos nas posições periféricas do mesmo 

simulador. O DLP representa a dose integral ao longo do comprimento total da varredura 

e é definido pela Equação 2.12: 

𝐷𝐿𝑃 =  𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙  𝑥 𝐿  (mGy.cm)                                      (2.13) 

 

onde L representa o comprimento total digitalizado. 

O CTDIw oferece uma melhor estimativa da dose no órgão que o CTDI no ar. Por 

meio de fatores de conversão apropriados, o CTDIvol e o DLP podem ser utilizados para 

estimar a dose no órgão e a dose efetiva, respectivamente, associada a um exame de 

TC de cabeça, pescoço e tronco (HIDAJAT et al., 1999).   

 

2.9 ESTABELECIMENTO DE CAMPOS PADRÕES  

 

A IEC 61267 (2005) define as condições de radiação para tomografia 

computadorizada, RQT, que simulam feixes não atenuados no caso do LNMRI/IRD, na 

calibração das câmaras de ionização tipo lápis utilizadas na dosimetria de TC. As 

principais alterações dizem respeito à introdução da grandeza tensão de pico prático 

(Practical Peak Voltage - PPV) para medir a tensão do tubo de raios X; introdução de 

um novo procedimento para estabelecer as camadas semirredutoras (CSR) e de filtros 

especiais de cobre (Cu) para simulação do paciente. 
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Além da implantação das qualidades específicas em tomografia 

computadorizada denominadas RQT, é necessário que se estabeleça uma metodologia 

de calibração diferenciada no caso das câmaras tipo lápis, devido às suas 

características especiais de uso e formato. Em muitas aplicações da câmara tipo lápis 

é comum a irradiação total da mesma, porém sabe-se que em suas extremidades ocorre 

uma diminuição na sensibilidade. A metodologia mais utilizada e atualmente 

recomendada pelo IAEA/TRS 457 (2007) baseado na IEC 61674 (1997) é a irradiação 

parcial, apresenta melhores resultados quando 50% do volume sensível da câmara lápis 

é irradiado durante a calibração. 

 

2.9.1  CARACTERIZAÇÃO DE QUALIDADES DE FEIXES DE RAIOS X 

 

O LMNRI caracterizou as condições de radiação RQR segundo as 

recomendações internacionais (RAMOS, 2010). Os parâmetros que caracterizaram as 

qualidades foram: homogeneidade de campo, tensão do tubo, 1ª CSR e coeficiente de 

homogeneidade. Esses parâmetros podem ser determinados como segue. 

Determinação da homogeneidade do campo de radiação - A variação da 

intensidade do feixe no campo na distância compreendida entre -23,1 e 25,7 cm, 

situados a 50% da curva apresentada no gráfico 2.1, determinou um tamanho do campo 

de radiação de 48,8 mm de diâmetro, muito próximo do valor desejado de 50 mm. Esse 

resultado é coerente com a aplicação do conjunto de colimadores mostrado na Figura 

2.10 (a) e (b), que apresenta o terceiro colimador com um perfil cônico, e diâmetros de 

entrada e de saída de, respectivamente, 24,58 mm e 25,77 mm.  A região na faixa entre 

90% e 110%, apresentada na parte superior do gráfico 2.1, para a qualidade de 

referência de 30 kV, representa o efeito anódico, decorrente do ângulo formado entre o 

ânodo e o cátodo do tubo de raios X (CARDOSO, 2005). 
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(a)                                                (b) 

Figura 2.10: (a) Tubo de raios X. Detalhe: 1 - Primeiro colimador; (b) 
Colimadores. Detalhes: 2- Segundo; 3- Terceiro, perfil cônico; 4- Quarto, 
perfil cilíndrico (CARDOSO, 2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.1: Determinação do tamanho de campo do feixe de radiação, qualidade de 
referência de 30 kV. O campo a 50% é de 48,8 mm, e a 90% é de 42 mm. A região 
superior do gráfico apresenta o “efeito anódico”.(CARDOSO, 2005) 

 

 

 

1 
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Determinação da Tensão de Pico Prático (Pratical Peak Voltage - PPV) - 

Com o medidor não invasivo PTW® Diavolt Universal, foi medida a grandeza PPV no 

equipamento de raios X Pantak HF 160. As medidas foram realizadas na distância 46 

cm do foco do tubo de raios X, onde o tamanho de campo foi de 4,5 cm, pois esta é a 

menor distância para o posicionamento do Diavolt frente ao tubo de raios X, devido à 

blindagem em torno da carcaça do tubo.  

 

Tabela 2.1: Qualidades RQR* da Norma IEC 61267 implantadas no LNMRI/IRD com a 

tensão em PPV (RAMOS, 2009).  

 *Apenas as qualidades que serão utilizadas na caracterização da série RQT 

 

O TRS 457 (IAEA, 2007) estabelece que a incerteza expandida da medição da 

tensão no tubo de raios X deverá ser menor que 5%. O PPV das qualidades foi 

determinado com um dispositivo não invasivo com incerteza total de 2%, portanto dentro 

dos limites estabelecidos. 

 

2.10 CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIDADES DE RADIAÇÃO EM TOMOGRAFIA - 

RQT 

 

 Para uma medida rastreada da dose no meio estudado, esta requer uma correta 

calibração da instrumentação em campos de radiação de propriedades conhecidas. Em 

radiologia diagnóstica, a especificação das qualidades de radiação é de extrema 

importância devido à resposta de todos os dosímetros dependerem, no mínimo, da 

distribuição espectral do feixe empregado. 

As propriedades que caracterizam as condições de radiação em TC são (DIAS, 

2010): 

a) Camada Semirredutora (CSR): A primeira camada semirredutora é definida 

pela espessura de um material qualquer necessário para reduzir pela metade a 

Qualidades de 

Radiação 

Tensão  

PPV 

(kV) 

Filtração 

Adicional 

 (mm Al) 

1ª CSR 

(mm Al) 
h 

homogeneidade 

RQR 8 100,2 ± 2,0 3,32 4,04 0,65 

RQR 9 118,5 ± 2,4 3,61 5,09 0,68 

RQR 10 146,2 ± 2,9 4,11 6,56 0,70 
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intensidade inicial de um feixe de raios X. A CSR fala diretamente sobre a 

qualidade do feixe, pois quanto mais energético (quanto maior for seu poder de 

penetração) maior será a espessura necessária para reduzir sua intensidade à 

metade. Torna-se importante numa medida de CSR usar feixes bem colimados, 

pois com feixes divergentes, aparecerão radiações secundárias nos 

absorvedores que contribuirão para aumentar a dose no instrumento de medida 

e que, aparentemente, irá fornecer uma CSR maior. A CSR é utilizada como uma 

medida da penetrabilidade da radiação. No radiodiagnóstico essa filtração é 

realizada com alumínio. 

 

b) kerma no Ar: É a grandeza fundamental na qual os padrões nacionais são 

calibrados na área de radiodiagnóstico. A partir do kerma no ar podem-se 

determinar todas as demais grandezas de uso prático. Para o controle de 

qualidade, a grandeza kerma no ar é suficiente, tanto na caracterização e 

controle da fonte (campo de radiação incidente no paciente) quanto para a 

avaliação do desempenho do sistema de captação e registro da imagem (campo 

de radiação pós-paciente).  

 

c) Coeficiente de Homogeneidade (h): É a razão entre a primeira e a segunda 

camada semirredutora. O feixe se torna mais homogêneo à medida que o 

coeficiente se aproxima da unidade. 

 

d) Practical Peak Voltage (PPV): Grandeza puramente elétrica relacionada com a 

melhor qualidade de imagem (contraste) para a menor dose possível no 

paciente. A IEC 61267 (2005) caracteriza as qualidades de radiação da série 

RQR em termos de PPV e, consequentemente, as da série RQT. 

 

e) Filtração Inerente: A filtração inerente é formada pelo vidro do tubo de raios X, 

o óleo isolante e o material da janela. Quando o feixe primário de raios X é 

emitido do alvo e atravessa estes componentes internos da cúpula do 

equipamento, o feixe é inevitavelmente filtrado e, portanto, esta é chamada de 

filtração inerente do equipamento. 

 

f) Filtração adicional: Na caracterização das condições de radiação em TC essa 

filtração é composta de Cobre (Cu) e adicionada à filtração (Al) previamente 

estabelecida, RQR.  
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g) Qualidades de radiação RQR: Estas qualidades de radiação representam o 

feixe incidente sobre o paciente na radiografia geral, fluoroscopia e em 

aplicações dentárias. Podem ser determinadas por meio de um tubo de raios X 

de ânodo de tungsténio (IAEA, 2007). As características das qualidades de 

radiação da série RQR, de interesse para este trabalho, são fornecidas na 

Tabela 2.2. 

 

 

Tabela 2.2: Qualidades RQR da Norma IEC 61267 (IEC, 2005). 

 Qualidades de 

Radiação 

Tensão no tubo 

de raios X  

(Kv) 

1ª CSR 

(mm Al) 
h 

RQR 8 100 3,97 0,68 

RQR 9 120 5,00 0,68 

RQR 10 150 6,57 0,72 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DETETORES E SISTEMAS DE IRRADIAÇÃO 

 

Todos os equipamentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho pertencem 

ao Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI/IRD. 

 

3.1.1 SISTEMA DE RAIOS X 

 

Adotou-se como fonte de radiação a unidade industrial de raios X fabricada pela 

PANTAK, modelo HF 160 de 160 kV, com sistema gerador de potencial constante, 

apresentado na figura 3.1, sendo a exatidão da tensão e da corrente aplicadas ao tubo 

< ± 1%, repetitividade dos valores da tensão e corrente < ± 0,03%,. e ripple inferior a ± 

0,15% (CARDOSO, 2005). Também se adotou um sistema de automação para 

posicionamento da câmara de ionização figura 3,2. 

 

 

     

(a) (b) 

Figura 3.1: (a) Sistema de raios X PANTAK, modelo HF 160, de potencial constante; (b) 
Painel de controle. Fonte: O autor. 
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Figura 3.2: Sistema de automação para irradiação do LNMRI/IRD. 1 – Painel 
de controle para posicionamento; 2 – Mesa de fixação de suportes para 
câmaras de ionização. Fonte: O autor. 

 

 

3.1.2 SISTEMA DE REFERÊNCIA: PADRÃO SECUNDÁRIO 

 

O sistema utilizado foi composto por uma câmara de ionização tipo lápis Radcal 

Corporation® modelo RC3CT s/n 9197, com rastreabilidade ao Laboratório de 

Dosimetria Padrão Primário Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), localizado 

na Alemanha e calibrada nas qualidades RQT em 2013, de acordo com a norma IEC 

61267 (2005). Esta é uma câmara não selada, possui comprimento sensível nominal de 

100 mm e cabo de conexão triaxial para aplicação da tensão de operação da câmara e 

coleta de dados.  

Para as medidas da carga elétrica produzida pelo processo de ionização do gás 

no interior da câmara de ionização, foi empregado o eletrômetro fabricado pela 

KEITHLEY®, modelo 6517 A, série 0657346. Este equipamento, além de fornecer a 

tensão de operação da câmara de ionização, mede também corrente e resistência, 

sendo apresentado na Figura 3.3. 

 

 

 

 1 

2 
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                (a)                                                      (b) 

Figura 3.3: Sistema dosimétrico composto por: (a) Câmara de ionização tipo lápis 
modelo RC3CT s/n 9197 da Radcal Corporation®; (b) Eletrômetro KEITHLEY®, modelo 
6517 A, série 0657346, utilizado na leitura de carga. Fonte: O autor. 

 

3.1.3 FILTROS ATENUADORES 

 

Para a composição das qualidades de radiações de referência, bem como as 

medições de camada semirredutora para a determinação das filtrações adicionais do 

equipamento de raios X, foram utilizados filtros de alumínio e cobre, com pureza de 

99,99% e 99,95%, respectivamente. 

Os filtros de alumínio possuem formato retangular e foram fixados por um 

dispositivo de Policloreto de Polivinila (PVC) colocado entre o colimador e a câmara. Os 

filtros de cobre são de formato circular e foram fixados por um dispositivo, também de 

PVC, anexado ao colimador. 

     

 

3.1.4 SISTEMA DE MEDIÇÃO DA DENSIDADE DO AR 

 

Sendo a densidade expressa como função da temperatura e da pressão 

atmosférica, para medida da pressão atmosférica utilizou-se o barômetro fabricado pela 

DRUCK®, modelo DPI 141, série 141000933, apresentado na figura 3.4 (a). A 

temperatura no laboratório foi medida com um termômetro digital HART SCIENTIFIC®, 

modelo 1504, série 03361726-12, operando na faixa de leitura entre 0 e 100 °C, com 

uma resolução de 0,0001 °C, figura 3.4 (c), sendo a umidade determinada por um 

higrômetro analógico, figura 3.4 (b). 
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(a)                                               (b) 

 

 

                                                                (c) 

Figura 3.4: Sistema de medição da densidade do ar: (a) Barômetro DRUCK; (b) 
Higrômetro analógico; (c) Termômetro digital HART SCIENTIFIC. Fonte: O autor. 

 

 

3.1.5 SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

A aquisição de dados foi realizada de forma automatizada através de um 

computador com sistema operacional Windows XP, sendo a linguagem de programação 

desenvolvida para o software foi o LabVIEW 7, responsável por integrar os componentes 

e parâmetros de configuração inicial, termômetro, barômetro, tensão e eletrômetro, 

tempo de exposição, tensão aplicada à câmara de ionização, escala de medida da carga 

coletada. A interface pode ser vista na figura 3.5. 
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Figura 3.5: Interface de controle no LabVIEW 7. Configuração inicial para aquisição de 
dados. Parâmetros: Temperatura, pressão, umidade, escala, intervalo de leitura e 
tensão (RAMOS, 2009).  

 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 CORRENTE DE FUGA 

 

Foram acompanhadas as medições da corrente de fuga nas duas câmaras de 

ionização padrão secundário, RC3CT e 10x5-3CT, no período compreendido entre 

agosto de 2015 a março de 2016. O procedimento consistiu no posicionamento das 

câmaras nos sistemas de medição seguindo-se, após, os passos:  

1. Irradiar a câmara até a contagem de carga atingir a ordem de 10-9 C; 

2. Gravar a carga inicial; 

3. Observar o comportamento do sistema de detecção durante 300 

segundos; 

4. Gravar a carga final; 

5. Obter a variação da quantidade de carga em relação ao tempo, 

 

∆𝑄

∆𝑇
                                                (3.1) 

onde ∆𝑄 = Q – Q0  e  ∆𝑇 = 300 s 

Na rotina da aquisição de dados, mede-se a corrente de fuga antes e depois, 

sendo que no resultado final, a corrente de fuga considerada será a média aritmética 

entre essas duas medições. 
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3.2.2 RELATIVIDADE DA RESPOSTA 

 

Com objetivo de avaliar o comportamento da câmara em relação à variação da 

energia do feixe verifica-se a ionização proveniente de diferentes energias, variando a 

tensão de operação no tubo de raios X de 60 kV à 140 kV. A câmara de ionização tipo 

lápis deve ser irradiada em todo seu comprimento sensível, tendo como resultado a 

função de ionização em relação à tensão aplicada. 

 

3.2.3 HOMOGENEIDADE AO LONGO DO COMPRIMENTO 

 

O TRS 457 (IAEA, 2007) recomenda que a calibração de câmaras tipo lápis seja 

feita com irradiação parcial do volume sensível devido a uma diminuição da 

sensibilidade nas extremidades. O desenvolvimento de um colimador conforme a IEC 

61267 (2005) e o TRS 457 (IAEA, 2007) possibilita o conhecimento da homogeneidade 

ao longo de seu comprimento sensível.  

O colimador deverá possuir abertura retangular de 1 cm e largura no mínimo 

duas vezes o diâmetro da câmara (IAEA, 2007). Então se divide em 11 partes a região 

sensível da câmara, conforme apresentado na figura 3.7, desde a base até o limite 

superior, topo. 

 

 

Figura 3.6: Representação das áreas irradiadas utilizando um colimador com abertura 
de 1 cm. Fonte: O autor. 
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Ambas as câmaras foram irradiadas com tensão e corrente no tubo de 100 kV e 

10 mA, respectivamente. O colimador deve ser colocado inicialmente na base da 

câmara e variar sua posição em 1 cm, até alcançar o topo. 

 

3.2.4 CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RADIAÇÃO RQT  

 

As condições de radiação da série RQT simulam o feixe não atenuado usado em 

TC. Uma vez que as condições de radiação da série RQR são estabelecidas, as da série 

RQT são obtidas por adição de filtração adicional de cobre (Cu), conforme tabela 3.3. A 

determinação das CSR recomendadas deve ser feita através da razão de medidas de 

kerma no ar, ou taxa de kerma no ar, utilizando filtros atenuadores de alumínio (Al). A 

razão entre os valores de kerma no ar, ou taxa de kerma no ar, com e sem atenuação 

equivalente a 1ª CSR nominal, tabela 3.3, devem estar entre 48,5% e 51,5% sendo, 

dessa forma, as condições de radiação das séries RQT estabelecidas. (IAEA, 2007). 

As curvas de atenuação devem ser obtidas com adição de filtros de alumínio até 

que a intensidade da radiação inicial seja reduzida a 10%. Com o programa Origin 6® 

deve-se obter a função característica para cada condição de radiação, determinando-

se a 1ª CSR e o coeficiente de homogeneidade (h). 

 

Tabela 3.3: Caracterização das qualidades de radiação serie RQT (IAEA, 2007).  

Qualidade de 

Radiação 

Tensão aplicada 

ao tubo (kV) 

Filtração adicional 

(mm Cu) 

1ª CSR 

(mm Al) 

RQT 8 100 0,20 6,9 

RQT 9* 120 0,25 8,4 

RQT 10 150 0,30 10,1 

*Radiação de referência para TC. 

 

3.2.5 IMPLANTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RADIAÇÃO SIMILAR A TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

 

Uma forma alternativa para caracterizar o feixe padrão em tomografia foi 

encontrar as condições de radiação similar às da série RQT obtendo a filtração total 

somente composta de cobre. Alguns cuidados foram tomados durante esse 
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procedimento, pois o cobre possui maior fator de atenuação por ser um material de 

maior densidade em relação ao alumínio, tornando o feixe muito rígido o que pode 

resultar em determinações diferentes da 1ª CSR e do coeficiente de homogeneidade. 

Tomando como referência a taxa de kerma no ar no ponto de calibração (1 m), 

obtém-se a taxa sem e com a filtração da 1ª CSR estabelecida pela IEC 61267 (2005) 

para série RQT e verifica-se a razão entre elas. Estas razões devem estar dentro do 

intervalo de 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007), então um feixe similar às condições de radiação 

RQT será estabelecido apenas com filtração de Cobre. Essa condição de radiação será 

denominada Qualidade em Cobre para Tomografia (QCT).  

 

 

3.2.6 CONSTRUÇÃO DE COLIMADORES  

 

O colimador para calibração das câmaras de ionização tipo lápis deve possuir 

uma abertura retangular capaz de permitir que apenas uma parte do volume sensível 

seja irradiada.  

Para que a câmara não sofra interferência de radiação espalhada devido à 

divergência do feixe ao passar pela abertura retangular, a mesma deverá possuir um 

ângulo de abertura. Esse ângulo deve ser o menor possível, porém, grande o suficiente 

para que o feixe não colida com as paredes internas da abertura, conforme figura 3.8. 

A abertura retangular e a distância entre o colimador e a câmara de ionização 

tipo lápis devem ser precisamente conhecidas; a abertura (paralela ao eixo da câmara) 

deve ser entre 20 e 50 mm e uma largura correspondente a cerca de duas vezes o 

diâmetro da câmara. Deve-se posicionar a abertura em frente da câmara de TC, sendo 

o arranjo devidamente alinhado, tubo de raios X, colimador e câmara. A câmara ficará 

a uma distância do colimador de aproximadamente 30 mm (IAEA, 2007).  
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Figura 3.7: Desenho esquemático de aberturas projetadas para contribuições de baixa 
dispersão. Fp: ponto focal; AP: abertura retangular (adaptada do TRS 457, 2007) (IAEA, 
2007). 

 

 

3.2.7 METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS DE IONIZAÇÃO  

 

3.2.7.1 CALIBRAÇÃO PELO MÉTODO DE SUBSTITUIÇÃO  

 

Devido a possibilidade de variação da fluência de energia dos fótons, 

proveniente do tubo de raios X, o TRS 457 (IAEA, 2007) recomenda o uso de uma 

câmara monitora para a calibração dos dosímetros de diagnóstico; contudo, o 

LNMRI/IRD possui um sistema de raios X de alta resolução e não necessita de câmaras 

monitoras.(PEIXOTO et al, 2016). A equação 3.2, a seguir, é utilizada para a obtenção 

do coeficiente de calibração. 

 

𝑁𝐾,𝑄0

𝑢𝑠𝑒𝑟 = 𝑁𝐾,𝑄0

𝑟𝑒𝑓
[

(𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑟𝑒𝑓

(𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑢𝑠𝑒𝑟]               (3.2) 

onde: 

𝑵𝑲,𝑸𝟎

𝒓𝒆𝒇
 : coeficiente de calibração do padrão de referência; 
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𝒌𝑻𝑷   :  correção para temperatura e pressão; 

𝑴     :  leitura da câmara de referência  (𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑟𝑒𝑓e do usuário (𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑢𝑠𝑒𝑟. 

 

3.2.7.2 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO  

 

Medidas semelhantes às descritas acima devem ser feitas para outras energias. 

A equação 3.2 pode se modificada para obtenção do fator de correção 𝑵𝑲,𝑸: 

 

𝑁𝐾,𝑄
𝑢𝑠𝑒𝑟 = 𝑁𝐾,𝑄

𝑟𝑒𝑓
[

(𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑄
𝑟𝑒𝑓

(𝑀𝑘𝑇𝑃)𝑄
𝑢𝑠𝑒𝑟]                                        (3.3) 

 

Para outras qualidades de radiação que não seja a RQT 9, o fator de correção 

𝑘𝑄
𝑢𝑠𝑒𝑟

pode ser obtido  através da equação 3.4: 

 

𝑘𝑄
𝑢𝑠𝑒𝑟 =  

𝑁𝐾,𝑄
𝑢𝑠𝑒𝑟

𝑁𝐾,𝑄0
𝑢𝑠𝑒𝑟                     (3.4) 

 

3.2.8 CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS DE IONIZAÇÃO TIPO LÁPIS 

 

A prática de ensaio deve seguir o apresentado na figura 3.9. Com a câmara de 

ionização de referência, uma medição do kerma no ar é realizada primeiramente no 

plano de medida para as qualidades de radiação RQT. Em seguida, a abertura 

retangular de chumbo é posicionada na frente da câmara do usuário.  

O colimador de abertura retangular deve ser centralizado juntamente com o tubo 

de raios X e a câmara de ionização tipo lápis, de acordo com o modelo sugerido 

anteriormente. A distância entre o colimador e a câmara de ionização deve ser 

precisamente conhecida, uma vez que a incerteza associada a essa distância servirá 

para avaliação da incerteza (IAEA, 2007) (PEIXOTO et al., 2016). 
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O coeficiente de calibração é determinado pela equação 3.5 

 

𝑁𝑃𝑘𝑙,𝑄 =  
𝐾𝑤𝑑𝑟

𝑀𝑑𝑎
       (3.5) 

onde: 

𝑴 : leitura da câmara corrigida para as condições ambientais; (C) 

𝑲  : kerma no ar no ponto de teste; (Gy) 

𝒘  : largura da abertura; (cm) 

𝒅𝒓 : distância entre o ponto focal e o ponto de medida; (cm) 

𝒅𝒂   : distância entre o ponto focal e o plano do colimador; (cm) 

𝑵𝑷𝒌𝒍,𝑸: coeficiente de calibração do Produto Kar - Comprimento para qualidade de 

radiação Q. (Gy.cm/C) 

 

  

 

Figura 3.8: Arranjo de ensaio para a calibração das câmaras de TC: dr é a distância 
entre o ponto focal (Fo) e o ponto de teste; da é a distância entre o ponto focal e o plano 
da abertura (IAEA, 2007). 

 

 

Produto  
Kerma-Comprimento Abertura 

Retangular 

Plano de 
medição 
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3.2.9 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CORREÇÃO E DO KERMA NO AR 

PARA AS QUALIDADES RQT NO LNMRI/IRD 

 

O coeficiente de calibração NpKL para a câmara de ionização tipo lápis de 

referência foi fornecido com rastreabilidade às qualidades RQT, como recomendado 

pela  norma IEC 61267 (2005).  

 

O kerma no ar no ponto de teste é obtido pela equação 3.6: 

 

 

𝐾 =  
𝑁𝑃𝐾𝐿,𝑄𝑀𝑑𝑎

𝑤𝑑𝑟
                          (3.6) 

Onde: 

𝑴 :  leitura da câmara corrigida para as condições ambientais (C); 

𝑲  :  Kerma no ar no ponto de teste (Gy); 

𝒘  :  largura da abertura (cm); 

𝒅𝒓 :  distância entre o ponto focal e o ponto de medida (cm); 

𝒅𝒂   : distância entre o ponto focal e o plano do colimador (cm); 

𝑵𝑷𝒌𝒍,𝑸: coeficiente de calibração do Produto Kar – Comprimento para qualidade de 

radiação Q (Gy.cm/C). 

 

O fator de correção para cada qualidade é, então, obtido pela equação 3.7. 

 

 

𝑘𝑄 =
𝑁𝑃𝐾𝐿,𝑄8,10

𝑁𝑃𝐾𝐿,𝑄9

           (3.7) 

 

onde: 

𝑵𝑷𝑲𝑳,𝑸𝟗
: coeficiente de calibração para qualidade de referência RQT 9; 

𝒌𝑸  : fator de correção para cada qualidade; 

𝑵𝑷𝑲𝑳,𝑸𝟖,𝟏𝟎
: coeficiente de calibração para as qualidades RQT 8 e RQT 10. 
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3.2.10 EQUIVALÊNCIA ENTRE O ALUMÍNIO E O COBRE NA ATENUAÇÃO DO 

FEIXE PADRÃO 

 

A equivalência entre o cobre e o alumínio como material atenuador deve ser 

obtida através da comparação entre as espessuras necessárias, de cada material, para 

reduzir à mesma intensidade o feixe padrão. 

O cobre é muito mais denso que o alumínio e deverá apresentar uma espessura 

bem inferior quando comparado ao mesmo. Para obter a curva de atenuação em cobre 

é necessária a disposição de filtros com espessura inferior a 0,5 mm. 

Para atenuar o feixe em cada uma das qualidades RQT deve-se adicionar filtros 

de cobre de forma que a intensidade da radiação seja reduzida a 10 %. Com auxílio do 

programa Origin 6, deve-se obter a função característica da curva e simular a espessura 

necessária, em cobre, para reduzir o feixe até 5%. Por fim, comparar as espessuras de 

alumínio com as de cobre. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CORRENTE DE FUGA 

 

Os resultados dos valores da corrente de fuga nas câmaras de ionização tipo 

lápis modelos RC3CT e 10X5-3CT, obtidos entre os meses de agosto de 2015 e março 

de 2016 são apresentados no gráfico 4.1.  

Os valores de corrente de fuga nas câmaras 10x5-3CT e RC3CT obtidos são da 

ordem de 10-14 e 10-15 A, respectivamente. 

 

Gráfico 4.1: Correntes de fuga obtidas para as câmaras de ionização tipo lápis RC3CT 
e 10x5-3CT em medições realizadas entre agosto de 2015 e março de 2016. 

 

 

No uso destas câmaras foi assegurado que a corrente de fuga estivesse sempre 

numa ordem inferior em relação às medições realizadas, sendo que estas apresentaram 

valores da ordem de 10-9 A. Dessa forma, as correntes de fuga apresentadas nas 

câmaras estão, no mínimo, a uma ordem de 10-5 A abaixo do valor de corrente obtida 

na medição.  

 

 

 

(A
) 
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4.2 RELATIVIDADE DA RESPOSTA 

 

A relatividade da resposta, com a variação de tensão aplicada ao tubo, foi 

verificada com a câmara de ionização tipo lápis Radcal Corporation® Modelo 10x5-3CT, 

sendo os resultados apresentados  na figura 4.2. 

 

 

Gráfico 4.2: Relatividade da resposta da câmara de ionização 10x5-3CT para tensão 
com variação de 60 a 140 kV.  

 

 

A câmara não apresentou dependência energética na faixa de 100 a 150 kV que 

pudesse gerar subjetividade na interpretação dos resultados. O esperado foi observar 

uma função com dados bem ajustado à curva, podendo observar o coeficiente de 

correlação próximo da unidade.  
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4.3 HOMOGENEIDADE AO LONGO DO COMPRIMENTO 

 

As câmaras 10x5-3CT e RC3CT foram irradiadas em 11 partes distintas ao longo 

de seu comprimento, com colimação de 1 cm de abertura. O gráfico 4.3 mostra os 

resultados obtidos para a câmara de ionização tipo lápis com as respectivas  seções 

irradiadas ao longo do comprimento. 

 

Gráfico 4.3: Leitura ao longo do comprimento das câmaras 10x5-3CT e RC3CT. Câmara 
dividida em 11 partes de 1 cm ao longo do seu comprimento sensível. 

 

Pode-se observar a diminuição da sensibilidade nas extremidades das câmaras. 

Assim, se torna necessário a utilização de um colimador que exclua a região de menor 

sensibilidade durante a calibração. 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DE ATENUAÇÃO  

 

Levando-se em conta a diferença na densidade da filtração total para cada 

condição de radiação é possível verificar tendências significativamente semelhantes 

entre as funções atenuação. O comportamento encontrado nas funções referentes às 
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condições de radiação similares, QCT, é devido às densidades dos diferentes materiais, 

onde o cobre e o alumínio possuem densidades de 8,93 e 2,7 g/cm3, respectivamente. 

Foi obtido o percentual de concordância entre as taxas de kerma e entre os 

coeficientes de homogeneidade para as diferentes qualidades RQT 8 e QCT 8, RQT 9 

e QCT 9 e RQT 10 e QCT 10, resultando em  91 e 99,7 de 97 e 98,3 e  de 97 e 99 %, 

respectivamente. Os gráficos 4.6, 4.7 e 4.8 mostram a semelhança entre as respectivas 

curvas de atenuação RQT e QCT para a diferentes qualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Comparação entre as curvas de atenuação da qualidade RQT 8 e 
qualidade similar QCT 8 implantadas no LNMRI/IRD. 

 

Os símbolos das curvas que interceptam a linha referente a 50% de intensidade 

da radiação indicam a espessura de alumínio referente à primeira camada 

semirredutora. Foi adotado como um dos valores de espessura de alumínio na obtenção 

da curva de atenuação a própria espessura nominal da camada semirredutora, 6,9 mm 

Al para RQT 8; 8,4 mm Al para RQT 9; e 10,1 mm Al para RQT 10. Dessa forma os 

símbolos marcadores que interceptam a linha de 50% servem como indicadores de 

proximidade da 1ª CSR obtida em relação a nominal. 
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Gráfico 4.5: Comparação entre as curvas de atenuação da qualidade RQT 9 e a 
qualidade similar QCT 9 implantadas no LNMRI/IRD. 

 

Pode-se observar nos gráficos 4.7 e 4.8 que o símbolo na curva QCT próximo 

da linha de 50% fica acima da mesma, indicando que a 1ª camada semirredutora obtida 

para as qualidades QCT 9 e QCT 10 estão acima da nominal (8,4 e 10,1 mm Al). A curva 

RQT, entretanto, indica que a 1ª CSR obtida está próxima do valor de referência. Os 

valores das primeiras camadas semirredutoras obtidas no LNMRI/IRD podem ser 

observados nas tabelas 4.1 e 4.2. 
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Gráfico 4.6: Comparação entre as curvas de atenuação da qualidade RQT 10 e a 
qualidade similar QCT 10 implantadas no LNMRI/IRD. 

 

A proximidade entre as curvas RQT e QCT indica que os feixes obtidos são 

semelhantes. As taxas de kerma e os coeficientes de homogeneidade podem ser 

observados nas tabelas 4.1 e 4.2. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIDADES RQT 

 

A IEC 61267 (2005) estabelece valores para as espessuras dos filtros de cobre 

utilizados, para cada uma das qualidades RQT, conforme tabela 3.3.  

Definido os valores de filtração adicional de cobre (Cu), as 1ª CSR e seus 

coeficientes de homogeneidade foram obtidos através da curva de atenuação, sendo os 

resultados apresentados na tabela 4.1. As curvas de atenuação podem ser observadas 

pelo gráfico 4.4, e respectivas 1ª e 2ª CSR. 
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Tabela 4.1: Qualidade de radiação série RQT implantada no LNMRI/IRD. Filtração total, 
primeira camada semirrredutora e coeficiente de homogeneidade (h). 

Qualidade 
Tensão em 

PPV (kV) 

Corrente 

(mA) 

Filtração total 

mm (Al + Cu) 

1ª CSR2 

(mm Al) 

1ª CSR3 

(mm Al) 
h4 

Razão5 

RQT 8 100,2 ± 2,0 3,84 3,329 + 0,195 6,9 6,80 0,807 0,496 

RQT 9 118,5 ± 2,4 2,92 3,617 + 0,244 8,4 8,38 0,838 0,500 

RQT 10 146,2 ± 2,9 2,15 4,114 + 0,294 10,1 10,12 0,866 0,504 

1 Sem considerar filtração inerente do tubo  (1 mm Be) 
2 Nominal (IEC 61267, 2005) 
3 LNMRI/IRD  
4 Coeficiente de homogeneidade 
5 A razão precisa estar entre 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007).  

 

Gráfico 4.7: Curvas de atenuação característica das qualidades de radiação RQT 
implantadas no LNMRI/IRD. 

 

Os marcadores que passam em cima da linha de 50% da intensidade da 

radiação mostram que os valores de 1ª CSR ficaram próximos do valor nominal. Isso 

indica que as qualidades foram bem caracterizadas.  
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4.6 CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RADIAÇÃO (QCT) SIMILAR A 

QUALIDADE RQT 

 

Foram obtidas as espessuras das filtrações totais em cobre (Cu) pela verificação 

das razões das taxas de kerma; em seguida, as curvas de atenuação, as 1ª CSR e seus 

coeficientes de homogeneidade, conforme apresentado na tabela 4.2. As curvas de 

atenuação e as 1ª e 2ª CSR podem ser observadas no gráfico 4.5. 

 

Tabela 4.2: Qualidade de radiação QCT implantada no LNMRI/IRD. Filtração total, 
primeira camada semirredutora e coeficiente de homogeneidade. 

Qualidade 
Tensão em 

PPV (kV) 

Corrente 

(mA) 

Filtração total 1 

(mm Cu) 

1ª CSR2 

(mm Al) 

1ª CSR3 

(mm Al) 
h4 

Razão5 

QCT 8 100,2 ± 2,0 3,84 0,318 6,9 6,91 0,809 0,501 

QCT 9 118,5 ± 2,4 2,92 0,398 8,4 8,78 0,852 0,513 

QCT 10 146,2 ± 2,9 2,15 0,527 10,1 10,52 0,874 0,513 

1 Sem considerar filtração inerente do tubo  (1 mm Be) 
2 Nominal (IEC 61267, 2005) 
3 LNMRI/IRD  
4 Coeficiente de homogeneidade 
5 A razão precisa estar entre 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007).  

 

 

Gráfico 4.8: Curvas de atenuação característica das qualidades de radiação 
QCT, similar às RQT, implantadas no LNMRI/IRD. 
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Os marcadores que interceptam a linha de 50% da intensidade da radiação 

ficaram acima da mesma. Isso mostra que os valores obtidos das 1ª CSR ficaram um 

pouco acima dos valores nominais como pode ser observado na tabela 4.2. Entretanto, 

a qualidade QCT 8 obteve valor de 1ª CSR bem próximo do valor de referência. 

 

4.7 CALIBRAÇÃO  

 

A calibração da câmara 10x5-3CT foi realizada na posição horizontal com 

abertura retangular de 42 mm, e Vertical com abertura retangular de 34 mm. O colimador 

foi posicionado a 97,2 cm da fonte e a câmara a 100 cm. As tabelas 4.3 e 4.4 mostram, 

respectivamente, os resultados da calibração da câmara pelo padrão RC3CT nas 

qualidades RQT e QCT. 

 

 

Tabela 4.3: Calibração com câmara de ionização posicionada na horizontal e vertical, 
nas condições de radiação RQT. Coeficiente de calibração na horizontal                   NKL 
= 8,531 . 107 Gy.cm/C, na vertical NKL = 9,279 . 107 Gy.cm/C. 

Qualidade 
Filtração Total 

(mm Cu) 

1ª CSR 

(mm Al) 

Horizontal 

(mGy/min) 1           kQ 

Vertical 

(mGy/min)1        kQ 

RQT 8 3,329 + 0,195 6,80 41,55 0,992 34,53 1,016 

RQT 9 3,617 + 0,244 8,38 44,48 1,000 34,90 1,000 

RQT 10 4,114 + 0,294 10,12 48,67 1,003 40,37 1,010 

1 Taxas de kerma no ar 

 

 

Pode-se se observar que o valor da taxa de kerma varia com a variação da 

posição da câmara. Isso ocorre por que a exposição do volume sensível muda em cada 

configuração. Na posição horizontal ocorre exposição de aproximadamente 42% do 

volume sensível nominal, enquanto que na vertical ocorre aproximadamente 34% de 

exposição, considerando que o comprimento sensível nominal seja de 100 mm. 
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Tabela 4.4: Calibração com câmara de ionização posicionada na horizontal e vertical, 
nas condições de radiação QCT. Coeficiente de calibração na horizontal                   NKL 
= 8,563 . 107 Gy.cm/C, na vertical NKL = 8,899 . 107 Gy.cm/C. 

Qualidade 
Filtração Total 

(mm Cu) 

1ª CSR 

(mm Al) 

Horizontal  

(mGy/min) 1           kQ 

Vertical  

(mGy/min)1        kQ 

QCT 8 0,318 6,91 45,67 0,986 38,09 1,056 

QCT 9 0,398 8,78 45,61 1,000 37,68 1,000 

QCT 10 0,527 10,52 50,04 0,988 41,18 1,042 

1 Taxas de kerma no ar 

 

 

A proximidade entre os valores das taxas de kerma é devido aos ajustes entre o 

kV e corrente no tubo (mA), obedecendo a configuração das qualidades RQR para 

obtenção de valores próximos de taxas de kerma no ar. 

 

 

 

4.8  AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS 

 

Os resultados da avaliação de incertezas para a calibração realizada com a 

câmara 10x5-3CT encontram-se na tabela 4.5. Uma vez que as considerações 

realizadas na avaliação de incerteza são as mesmas para cada qualidade (RQT e QCT) 

a avaliação apenas da qualidade de referência é suficiente. O resultado apresentado é 

para a condição de referência RQT 9.  
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Tabela 4.5: Avaliação de incertezas associadas à calibração da câmara 10x5-3CT sobe 
as condições de radiação RQT 9 implantadas no LNMRI/IRD. 

Fontes de Incertezas 
 

Tipo A (%) Tipo B (%) 

Fatores que afetam a câmara de referência    
   
Repetitividade (n = 5)  0,06  
    Temperatura 0,30  
    Pressão 0,0007  
    Calibração   0,75 
   
Fatores que afetam a câmara do usuário   

   
Repetitividade (n = 5) 0,60  
    Temperatura 0,40  
    Pressão 0,0004  
    Determinação do fator  NkL ou NKL.KQ   1,09 
   

Fatores que afetam ambas as câmaras   

   
Colimador   
    Posicionamento do colimador   0,14 
    Abertura retangular   0,10 
    Resolução do instrumento utilizado   0,07 
    Calibração do instrumento utilizado   0,01 
Termômetro    
    Resolução  0,00014 
Barômetro   
    Calibração  0,086 
    Resolução  0,00027 
Eletrômetro   
    Resolução  0,12 
Homogeneidade de campo   
    Vertical  0,014 
    Horizontal  0,069 
   

Incerteza padrão combinada    1,56 % 
Incerteza Expandida ( 95,45% )   3,11 % 

 

 

Os resultados da avaliação de incertezas para a obtenção da primeira camada 

semirredutora na curva de atenuação da qualidade de radiação RQT 9  encontram-se 

na tabela 4.6. O resultado apresentado é para a qualidade de referência RQT 9. 
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Tabela 4.6: Avaliação de incertezas associadas à obtenção da primeira camada semi-
redutora na curva de atenuação da qualidade de referência RQT 9 implantada no 
LNMRI/IRD. 

Fontes de Incertezas 
 

Tipo A (%) Tipo B (%) 

   
Repetitividade da câmara (n = 5)  0,06  
    Flutuação da temperatura 0,30  
    Flutuação da pressão 0,0007  
Termômetro    
    Resolução  0,00014 
Barômetro   
    Calibração  0,086 
    Resolução  0,00027 
Homogeneidade de campo   
    Vertical  0,014 
    Horizontal  0,069 
Contribuição da incerteza na função que caracteriza 
a curva de atenuação gerada no Origin 6.0  

 0,07 

   
Incerteza padrão combinada 0,33 % 

Incerteza Expandida ( 95,45% ) 0,67 % 

 
 

 

4.9  EQUIVALÊNCIA ENTRE O ALUMÍNIO E O COBRE  

 

 

A utilização de filtros de cobre para a determinação da 1ª CSR nas 

caracterizações de qualidades de feixes em radiodiagnóstico não é convencional.  

Entretanto, com o objetivo de verificar a utilização do cobre como substituto ao alumínio, 

foi obtida a função de atenuação em mm Cu para as qualidades de radiação da série 

RQT implantadas no LNMRI/IRD. Dessa forma, pode-se observar a possibilidade da 

utilização do cobre como um material alternativo ao alumínio na caracterização de uma 

qualidade. 

As funções de atenuação foram determinadas a partir da filtração adicional que 

caracteriza as qualidades de radiação RQT. Assim, cada um com valores em mm Cu e 

seu equivalente em mm Al, para uma mesma tensão de operação e com o mesmo 

percentual de atenuação do feixe padrão, são apresentados na tabela 4.7.  
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Tabela 4.7: Tabela da curva de atenuação e equivalência entre mm Cu e mm Al como 
material atenuante do feixe padrão em tomografia. 

Intensidade da 
radiação  (%) 

100 kV  120 kV  150 kV  

mm Cu mm Al mm Cu mm Al mm Cu mm Al 

100 0 0 0 0 0 0 

95 0,02 0,33 0,02 0,48 0,04 0,45 

90 0,04 0,77 0,05 1,06 0,08 1,13 

85 0,07 1,32 0,08 1,74 0,12 1,98 

80 0,1 1,94 0,12 2,51 0,17 2,93 

75 0,12 2,62 0,16 3,32 0,23 3,96 

70 0,16 3,34 0,2 4,19 0,29 5,03 

65 0,19 4,10 0,25 5,11 0,37 6,16 

60 0,23 4,91 0,31 6,1 0,45 7,34 

55 0,28 5,8 0,38 7,17 0,55 8,61 

50* 0,33 6,8 0,46 8,38 0,66 10,12 

45 0,4 7,94 0,55 9,76 0,8 11,61 

40 0,48 9,28 0,66 11,37 0,96 13,47 

35 0,57 10,89 0,8 13,29 1,17 15,7 

30 0,69 12,84 0,97 15,59 1,42 18,4 

25 0,84 15,22 1,19 18,37 1,75 21,7 

20 1,03 18,12 1,47 21,73 2,19 25,74 

15 1,28 21,65 1,84 25,79 2,8 30,69 

10 1,58 25,93 2,33 30,66 3,64 36,71 

5 1,98 31,09 2,98 36,5 4,84 44,01 

*Camadas semirredutoras  

 

Para melhor observar a variação da semelhança entre as espessuras de cobre 

e alumínio com o aumento da tensão de operação foi construído um gráfico da relação 

Al x Cu, gráfico 4.9, e um gráfico de equivalência entre as CSR, gráfico 4.10. 
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Gráfico 4.9: Relação de equivalência entre o alumínio e o cobre como material atenuante 
para as tensões de operação 100, 120 e 150 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.10: Relação de equivalência entre as 1ª CSR em alumínio e em cobre para as 
qualidades RQT 8, RQT 9 E RQT 10, caracterizadas no LNMRI/IRD. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A razão das taxas de kerma no ar, sem ou com filtração adicional equivalente à 

primeira CSR, estão em conformidade com a norma IEC 61267 (2005) que estabelece 

um intervalo  entre 48,5% a 51,5% para cada uma das qualidades. Dessa forma, pode-

se concluir que o LNMRI caracterizou as condições de radiação da série RQT (IEC, 

2005), obtendo um percentual de 49,6% na RQT 8, 50% na RQT 9 e 50,4% na RQT 10, 

mostrando que o laboratório está em conformidade com os requisitos internacionais 

estabelecidos no que diz respeito à caracterização do feixe padrão em tomografia 

computadorizada. 

Com a substituição da filtração adicional total das qualidades RQT, composta de 

Al + Cu, por uma filtração total composta apenas de cobre, pode-se verificar o 

surgimento de uma qualidade similar à qualidade RQT, que foi denominada Qualidade 

de Cobre em Tomografia – QCT. A metodologia adotada para verificar se o feixe obtido 

simula um feixe não atenuado de TC foi verificar se a razão das taxas de kerma no ar 

estava dentro dos limites estabelecidos pela IEC para as qualidades RQT. Foi obtido 

um percentual de 50,1% para a QCT 8, 51,3% para QCT 9 e 51,3% para QCT 10. Os 

resultados mostraram que o feixe obtido possui as mesmas características exigidas pela 

IEC 61267(2005).  

No que diz respeito à calibração de câmaras de ionização tipo lápis utilizadas na 

dosimetria de feixes na faixa TC, o LNMRI seguiu as mais recentes recomendações 

internacionais em conformidade com o TRS 457 (IAEA, 2007) e IEC 61267 (2005).  

O posicionamento dos componentes que configura o arranjo de ensaio 

característico para a calibração da câmara de ionização se mostrou em conformidade 

com o TRS 457 (IAEA, 2007).  

Os resultados obtidos na calibração, nas qualidades RQT e QCT, apresentaram 

incertezas expandidas com nível de confiança 95,45 %, de 3,11%.  

Verificaram-se diferentes taxas de kerma quando a câmara foi calibrada em 

diferentes qualidades e posicionamentos. As taxas de kerma obtidas na posição 

horizontal, com colimação de 58% da região sensível da câmara, nas qualidades RQT, 

foram de 41,55, 44,48 e 48,67 mGy/min para RQT 8, RQT 9 e RQT 10, respectivamente. 

Ainda na horizontal, as taxas foram de 45,67, 45,61 e 50,4 mGy/min, nas qualidades 

QCT 8, 9 e 10, respectivamente.  
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Na posição vertical, com colimação de 66% da região sensível da câmara, as 

taxas obtidas nas qualidades RQT 8, 9 e 10 foram 34,53, 34,9 e 40,37 mGy/min. As 

taxas obtidas nas qualidades QCT 8, 9 e 10, na posição vertical, foram de 38,09, 37,68 

e 41,18 mGy/min, respectivamente.  

Dessa forma, pode-se concluir que o LNMRI/IRD está apto a oferecer o serviço 

de calibração para câmaras de ionização tipo lápis, como laboratório padrão secundário, 

com rastreabilidade ao PTB.  

Os estudos realizados com o cobre como material atenuador foram de grande 

utilidade, tornando possível a implantação da qualidade QCT similar à RQT. Nos 

resultados das curvas de equivalência entre as filtrações em Al e Cu, foi verificado que 

o cobre poderia ser utilizado na construção da curva de atenuação. Foi observado 

diferenças entre os resultados nos coeficientes de homogeneidade para as camadas 

em Cu e em Al, com variação de 60,6% a 64,8% nas camadas semirredutoras 

encontradas no cobre, enquanto no alumínio variou de 80,7% a 86,6%. Como o cobre 

tem maior poder de atenuação quando comparado ao alumínio, o feixe se torna muito 

“rígido” logo no inicio, atenuando fótons com energia intermediária e dificultando a 

homogeneização no decorrer do aumento da espessura. O alumínio tem capacidade de 

atingir maior homogeneização devido a sua estrutura atômica facilitar a passagem de 

fotos menos energéticos. 

De acordo com os objetivos pode-se concluir que o Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações atende aos requisitos quanto à calibração de câmaras de 

ionização tipo lápis nas condições de radiação RQT (IEC, 2005). Conclui-se também 

que as qualidades QCT, similares à RQT, são importantes aquisições para futuros 

estudos do cobre como material alternativo ao alumínio. 
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ANEXO A 

 

INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

 

 

Em geral, o resultado de uma medição de uma grandeza física é apenas uma 

estimativa ou uma aproximação do valor verdadeiro do mensurando. Como 

consequência desse fato, o resultado da medição somente é completo quando 

acompanhado do valor declarado da incerteza.  

A incerteza do resultado de uma medição é composta por diversos componentes 

que devem ser agrupados em duas categorias, de acordo com o método utilizado para 

estimar seu valor numérico: 

 

• Tipo A: os que foram determinados utilizando se a análise estatística em uma 

série de observações 

 

• Tipo B: os que foram determinados por quaisquer outros meios. 

 

Avaliação da Incerteza Padrão Tipo A 

 

A avaliação da incerteza padrão tipo A deve ser baseada em métodos 

estatísticos válidos para tratamento de dados. Por exemplo:  

 

• Cálculo do desvio padrão da média de uma série de observações 

independentes;  

• Utilização do método dos mínimos quadrados para ajustar uma curva aos dados 

a fim de estimar parâmetros da curva e seus desvios padrão; 

• Identificar e quantificar efeitos randômicos em certos tipos de medições, quando 

efetuando análise de variância. 

Na grande maioria dos casos, a melhor estimativa para o valor esperado de uma 

quantidade que varia aleatoriamente e para o qual temos n leituras independentes k 

obtidas sob condições de repetitividade, corresponde a média aritmética. 

Assim, quando a estimativa de uma grandeza de entrada 𝑥𝑖 tem sido obtida de 

n medidas sob condições de repetitividade, a incerteza padrão 𝑢(𝑥𝑖) é obtida pela 

estimativa da variância da média. Esta é dada por  
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𝑆�̅� =  
𝑠

√𝑛
                                                               A.1 

 

em que n número de medidas e s desvio padrão correspondente às n leituras.  

Avaliação da Incerteza Padrão Tipo B 

 

A avaliação da incerteza padrão tipo B é efetuada por outros meios que não a 

análise estatística de uma série de observações. É usualmente baseada em 

julgamentos científicos utilizando todas as informações disponíveis, que podem ser 

obtidas a partir de: 

 

• Dados de medições anteriores 

• Experiência ou conhecimento geral do comportamento do s instrumentos 

• Especificações do fabricante 

• Dados provenientes de calibrações e de outros certificados 

• Incertezas atribuídas a dados de referência provenientes de manuais ou 

publicações 

• O equipamento que está sendo calibrado ou medido, por exemplo sua resolução 

e qualquer instabilidade durante a Calibração 

• Procedimentos operacionais  

• Os efeitos das condições ambientais nas informações citadas acima 

 

Para avaliação das incertezas referentes a resolução dos instrumentos é 

necessário saber a distribuição que melhor representa a flutuação em relação a última 

casa de valor significativo observada. Nesse trabalho a distribuição que melhor 

representa a incertezas dos instrumentos é a distribuição triangular. A incerteza padrão 

da resolução dos instrumentos pode ser obtida por 

 

𝑢(𝑥𝑖) =  
𝑎

√3
                                                      A.2 

 

onde 𝑎 é a metade do valor do intervalo onde é possível encontrar 𝑥𝑖. 
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A incerteza-padrão combinada 𝑢𝑐(𝑦) deverá ser o parâmetro para expressar 

quantitativamente a incerteza do resultado de uma medição. Se 𝑢𝑎 e 𝑢𝑏 são as 

incertezas do tipo A e do tipo B, respectivamente, a incerteza padrão combinada pode 

ser expressa por 

 

𝒖𝒄(𝒚) =  √𝒖𝒂
𝟐 +  𝒖𝒃

𝟐                                               A.3 

 

Quando a incerteza padrão combinada não pode ser obtida diretamente pela 

equação acima é necessário utilizar o método das grandezas de entrada 

correlacionadas. Assim, se  

𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛)                                    A.4 

 

𝑢𝑐
2(𝑦) =  ∑ (

𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝑢(𝑥𝑖)2    ,      𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛.𝑛
𝑖                A.5 
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ANEXO B 

 

B.1 - CONSTRUÇÃO DE UM COLIMADOR COM ABERTURA RETANGULAR PARA 

CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS DE IONIZAÇÃO TIPO LÁPIS 

 

O colimador foi construído de chumbo (Pb) com revestimento frontal de alumínio 

(Al). O chumbo tem a finalidade de blindar os fótons e o alumínio de blindar possíveis 

elétrons que podem surgir como radiação secundária. 

O colimador é constituído por quatro peças, conforme figura 5.1: 

1. Base suporte de acrílico 

2. Placa colimadora com abertura nominal  de 10 mm x 40 mm 

3. Placa colimadora com abertura nominal  de 30 mm x 40 mm 

4. Placa colimadora com abertura nominal  de 50 mm x 40 mm 

Uma plataforma elevatória tipo “Jack” é utilizada para o posicionamento vertical 

do colimador. 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 5.1: Placas colimadoras com abertura retangular. (a) Abertura de 30 mm 

x 40 mm, (b) Abertura de 50 mm x 40 mm. 
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B.2 - ARRANJO EXPERIMENTAL PARA CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS TIPO LÁPIS  

 

O arranjo experimental foi configurado de acordo com o modelo sugerido pelo 

TRS 457 (IAEA, 2007) descrito no capítulo 3 e mostrado na figura 5.2 e 5.3. 

O colimador construído permite realizar a calibração em duas configurações: 

 

1. Com a câmara de ionização na posição vertical, 34 mm abertura e 44 mm de 

largura. 

 

2. Com a câmara de ionização na posição horizontal, 44 mm de abertura e 34 mm 

de largura.  

 

O colimador foi posicionado a uma distância 97,2 cm no eixo central do feixe e a 

câmara de ionização posicionada a 100 cm do ponto focal do tubo de raios X. A 

utilização do laser para o posicionamento da câmara e o sistema de automação para 

irradiação possibilitou a centralização correta e precisa de cada componente do arranjo 

montado. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5.2: Suporte para filtros adicionais circulares de Cobre (Cu), utilizados para 

caracterização da qualidade de radiação RQT no LNMRI/IRD. 
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                                (a)                                                  (b) 

Figura 5.3: Arranjo experimental para calibração da câmara de ionização tipo lápis na 

posição horizontal, colimador 40 mm (horizontal) x 30 mm (vertical).   (a) Abertura de 

entrada do feixe, (b) Abertura de saída do feixe, revestimento de alumínio (Al) 

(LNMRI/IRD) 
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ANEXO C 

 
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÃMARA DE IONIZAÇÃO RC3CT 
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ANEXO D 

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO TERMÔMETRO DIGITAL  
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