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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever as etapas de implantação do laboratório de 
calibração (LABCAL) de instrumentos de medição de radiação ionizante gama no Centro Tecnológico 
do Exército, CTEx. Inicialmente a calibração dos monitores de radiação será realizada na grandeza 
dosimétrica kerma no ar e na grandeza operacional de radioproteção equivalente de dose ambiente 
H*(d). O LABCAL/CTEx ainda não está autorizado pela CASEC/CNEN. Este laboratório visa atender 
a demanda de calibração de instrumentos de radiação ionizante utilizados em todo Exército Brasileiro 
Palavras-chave : : metrologia, calibração gama, radiação ionizante. 

Abstract: This paper aims to describe the calibration laboratory deployment steps (LABCAL) gamma 
ionizing radiation measuring instruments in the Army Technology Center, CTEx. Initially the 
calibration of radiation monitors will be held in the dosimetric quantity air kerma and operational 
quantity ambient dose equivalent H*(d). The LABCAL / CTEx has not yet authorized by CASEC / 
CNEN. This laboratory aims to calibrate the ionizing radiation instruments used by the Brazilian Army. 
Keywords : metrology, gamma radiation calibration, ionizing radiation. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, existem sete 
laboratórios para calibração de instrumentos de 
medição de radiação ionizante, de acordo com o 
documento “Laboratórios Certificados pelo 
CASEC/IRD/CNEN” (IRD, 2016): 

 
a. Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (IRD - Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria); 

b. Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 
Nuclear (CDTN); 

c. Universidade Federal de Pernambuco; 

d. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN); e  

e. Laboratório de Ciências Radiológicas da 
UERJ; 

f. Laboratório de Calibração de Monitores de 
Radiação da METROBRAS – Centro de 
Ensaios e Pesquisas em Metrologia, 
Jardinópolis/SP; 

g. Laboratório de Calibração de Monitores de 

Radiação da ELETRONUCLEAR – Eletrobrás 
Termonuclear S.A., Angra dos Reis/RJ. 

 

A necessidade da implantação de um 

laboratório de calibração nas dependências do 

CTEx vem atender a crescente demanda da 

necessidade do Exército Brasileiro por calibrações 

de instrumentos de medição de radiação ionizante 

em função da sua atuação nos eventos de grande 

visibilidade realizados no País. Hoje, o Exército 

Brasileiro conta com aproximadamente 200 

monitores de radiação ionizante. 

2. METODOLOGIA 

A descrição da implantação do laboratório 

de calibração de instrumentos de radiação 

ionizante do CTEx, será segmentada em quatro 

etapas listadas a seguir: 
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a. Descrição da instalação predial onde será 

constituído o laboratório; 

b. Definição dos padrões de calibração adquiridos 

para operação do laboratório; 

c. Licenciamento da instalação junto à CNEN; 

d. Implantação do sistema de gestão do 

laboratório. 

 

2.1. Descrição da instalação predial do 

LABCAL/CTEx 

Uma instalação predial situada no andar 

térreo do Instituto de Defesa Química Biológica 

Radiológica e Nuclear (IDQBRN) do CTEx foi 

selecionada para acomodar o LABCAL. A escolha 

por este espaço se justificou pelas características 

de construção do laboratório. As paredes limites 

do laboratório e do labirinto de entrada, são 

blindadas e existe também, uma parede com 30cm 

de espessura de concreto, em condições de receber 

o feixe primário do irradiador que contêm duas 

fontes, uma de 137Cs e outra de 60Co. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Planta baixa da instalação predial do 

LABCAL/CTEx (fonte: autores) 

A melhoria e adequação da instalação predial 

seguiram as seguintes etapas:   

a. Condicionamento ambiental e elétrico da 

instalação (ar condicionado, controle de umidade, 

adequação da rede elétrica, etc.);  

b. Projeto e construção de arranjos para a 

realização de calibrações (nivelamento do piso, 

etc); e 

c. Instalação de sistemas de aquisição de dados e 

controle da irradiação. 

 

2.2 Padrões de calibração a serem adquiridos 

Os padrões de calibração adquiridos para 

operação do laboratório foram: 

a. Irradiador de radiação gama, com duas fontes, 
137Cs e 60Co, com atividade de 1 Ci (37 Gbq) 

cada, em janeiro de 2016. 

b. Sistema de posicionamento manual em 3 eixos, 

4000 mm de comprimento de trilho, 500mm de 

ajuste na largura (sobre a bancada de irradiação) 

e 350mm de ajuste na altura, conforme mostrado 

na Figura 2. 

 

Figura 2 - Laboratório de Calibração (LABCAL) 

de instrumentos de medição de radiação ionizante 

gama no Centro Tecnológico do Exército, CTEx. 

(fonte: autores) 

c. Sistema de alinhamento a laser; 
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d. Conjunto de câmera de vídeo e monitor; 

e. Sistema de controle do irradiador por software; 

f. Dois detectores padrões de radiação do tipo 

câmara de ionização, com 10-3m3  cada, com 

eletrômetros; 

g. Um termômetro com resolução de 0,1 °C; 

h. Um barômetro com resolução de 0,1 hPa; 

i. Um cronômetro com resolução de 0,01s; 

j. Um higrômetro com resolução de 1 % de 

umidade relativa. 

 

2.3 Licenciamento da instalação 

O licenciamento da instalação seguirá os 

requisitos estabelecidos na norma CNEN-NE-6.02 

(CNEN-NE 6.02). O CTEx já possui autorização 

para operar 137Cs (fonte selada do Grupo 2, 

SUBGRUPO 2A) e está solicitando autorização 

para operar 60Co. De acordo com esta norma a 

instalação que acomodará o LABCAL classifica-

se como instalação do Grupo 3, ou seja, instalação 

que utiliza fonte selada que não se caracteriza 

como do Grupo 1 (instalações que utilizam fontes 

seladas de grande porte em processos industriais 

induzidos por radiação) nem do Grupo 2 

(instalações que utilizam fontes seladas em 

equipamentos para fins de radioterapia ou 

radiografia industrial). 

O LABCAL deverá ainda, ter o 

licenciamento para o uso da fonte radioativa (ato 

administrativo da CGMI/CNEN) e uma 

autorização/certificação para a prestação de 

serviço de calibração (ato administrativo do 

CASEC/IRD). 

 

2.4 Implantação do sistema de gestão do 

laboratório 

Para a operação do laboratório deverá ser 

implantado um sistema de gestão em 

conformidade com os requisitos estabelecidos na 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 (ABNT, 

2005) e no documento do Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes - LNMRI, 

“Requisitos para Operação de Laboratórios de 

Calibração de Instrumentos de Medição de 

Radiação usados em Radioproteção” de 2004 

(CNEN, 2004). 

 

3. RESULTADOS 

De acordo com a descrição da 

metodologia apresentada no tópico anterior, o 

CTEx instalou um laboratório para a calibração de 

instrumentos de medição de radiação ionizante 

gama, em uma instalação predial situada no térreo 

do Instituto de Defesa Química Biológica 

Radiológica e Nuclear (IDQBRN). As medições 

realizadas durante o levantamento radiométrico 

nas áreas adjacentes ao LABCAL alcançaram 

valores de taxa de equivalente de dose ambiente 

compatíveis com o limite de dose estabelecido 

para público na Norma CNEN NN-3.01 (CNEN-

NN-3.01), confirmando os cálculos realizados 

para as blindagens. 

Os conjuntos câmaras de ionização e 

eletrômetros foram recentemente calibradas pelo 

Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (IRD - Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria) e estão sendo 

utilizados para as medições da homogeneidade e 

tamanho de campo (a 1000mm, 2000mm e 3000 

mm da fonte) e para a realização da dosimetria do 

sistema (entre 1000 e 3000mm da fonte).  

 

4. CONCLUSÕES 

O Laboratório de Calibração de 

Instrumentos de Medição de Radiação Ionizante 
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do CTEx, LABCAL, irá atender à crescente 

demanda por calibração de instrumentos de 

medição de radiação ionizante do Exército 

Brasileiro, tanto utilizados nos eventos de grande 

visibilidade realizados no País, quanto para as 

demandas específicas nos setores de saúde, 

segurança e pesquisa do Exército. 

A implantação do LABCAL também 

contribuirá para o aumento da disponibilidade de 

infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação 

no Brasil e de apoio a programas e projetos de 

interesse da Defesa Nacional, na área de aplicação 

das técnicas nucleares e de radiações ionizantes do 

País. 
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