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RESUMO 

 
Nesse estudo foi avaliada a dose ocupacional dos técnicos de calibração encarregados da calibração de 

monitores de radiação gama no Laboratório de Calibração de Instrumentos do Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares (LCI-IPEN), em suas atividades de calibração antes e após a automação do processo de calibração 

de monitores de radiação gama ser completada. Foram realizadas diversas medidas dos valores de dose 

ocupacional no interior da sala de calibração e na sala de controle dos irradiadores, possibilitando calcular e 

mostrar os valores de dose ocupacional nesses ambientes durante uma calibração completa de um monitor de 

radiação gama, mostrando a vantagem da automação do processo, com diminuição dos valores de dose e do 

tempo de calibração. 

 

 

ABSTRACT 

 
In this study we evaluated the occupational dose of calibration technicians responsible for monitor calibration of 

gamma radiation in the Instrument Calibration Laboratory of the Institute of Energy and Nuclear Research 

(IPEN-LCI) in your calibration activities before and after the automation of the process monitor calibration 

gamma be completed. Various measures of occupational dose values were taken inside the room calibration and 

the control room of radiators allowing calculate and show the occupational dose values in these environments 

during a full calibration of a monitor gamma radiation, showing the advantage of automation process, with 

decrease in dose and time calibration. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório de Calibração de Instrumentos do IPEN (LCI-IPEN) realiza testes e medidas 

de calibração em monitores de radiação, que são utilizados em radioproteção, radioterapia, 

radiodiagnóstico e medicina nuclear. O LCI-IPEN dispõe de dois sistemas irradiador gama 

(OB85/1 e Caesa-Gammatron) que são utilizados em calibração de monitores de radiação 

gama utilizados em radioproteção. Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de 

calibração e diminuir a dose ocupacional dos técnicos de calibração gama, foi realizada uma 

automação do processo de calibração de monitores de radiação gama, reduzindo o tempo de 

permanência dos técnicos de calibração gama no interior da sala de calibração gama, 

possibilitando uma diminuição da dose ocupacional e melhorando a qualidade das calibrações 

devido a menor interferência humana no processo de calibração, que possibilita uma melhora 

na reprodutibilidade e diminuição das incertezas. 
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2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Foram realizadas medidas de dose com auxílio de dois dosímetros RAD-60 (dosímetro 

eletrônico pessoal da Rados). Sendo selecionado três posições para serem instalados os 

dosímetros da Rados, duas posições no interior da sala de calibração gama, onde estão 

localizados os irradiadores gama. Esses dosímetros foram posicionados a uma distância de 

2,2 m de cada irradiador (OB85/1 e Caesa-Gammatron) em relação a suas fontes de radiação, 

e uma terceira posição na sala de controle dos irradiadores gama, com o objetivo de 

quantificar os valores de dose nesses locais. Essas medidas foram realizadas antes e após a 

automação do sistema de calibração gama, possibilitando quantificar o quanto diminuiu o 

valor da dose após a automação do sistema de calibração. Após a automação do sistema, 

houve uma diminuição da dose ocupacional devido a diminuição do tempo de permanência 

dos técnicos de calibração gama no interior da sala de calibração, além do CLP (Controlador 

Lógico Programável) manter os atenuadores de radiação de ambos os irradiadores na posição 

fechada sempre que algum usuário entrar na sala onde os irradiadores estão localizados, 

garantindo assim que o usuário receba a menor dose possível, devido o BG na sala ser menor 

com os atenuadores na posição fechada. Na Figura 1 é mostrado o diagrama de montagem 

dos dosímetros da Rados no laboratório de calibração gama e seus respectivos valores de 

dose, antes da automação do sistema e com os atenuadores de radiação na posição aberto. 

 

 
Figura 1. Diagrama de montagem dos dosímetros da Rados sem atenuadores. 

 

 

Após a automação do sistema de calibração, sempre que o usuário entra na sala de calibração, 

onde estão localizados os irradiadores, os atenuadores de radiação de ambos os irradiadores 

são fechados automaticamente, devido um sensor optico localizado na porta de acesso ao 

interior da sala de calibração gama, que envia um sinal ao CLP (Controlador Lógico 

Programável), fazendo esse dispositivo fechar os atenuadores de radiação dos irradiadores. 

Na Figura 2 é mostrado o diagrama de montagem dos dosímetros da Rados no laboratório de 

calibração gama e seus respectivos valores de dose, após a automação do sistema e com os 

atenuadores de radiação na posição fechado. 
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Figura 2. Diagrama de montagem dos dosímetros da Rados com atenuadores. 

 

 

Devido os valores de dose no interior da sala de calibração gama e na sala de controle serem 

muito baixo, permanecendo dentro dos valores determinados por norma para trabalhadores 

[1,2], foi necessário utilizar uma planilha para calcular os valores de dose em cada calibração, 

utilizando os valores de dose obtidos com os dosímetros da Rados e o tempo de permanência 

no interior da sala de calibração e na sala de controle, durante uma calibração. Na tabela 1 é 

mostrado os valores utilizados como referência para calcular a redução na dose ocupacional 

no laboratório de calibração gama. 

 

Tabela 1.  Valores de referência 

 

Medidas nas salas 

  Atenuadores Irradiadores (nSv/min) ± 2% Controle (nSv/min) ± 2% 

OB85/1 Aberto 7,75 3,47 

OB85/1 Fechado 4,33 3,47 

Caesa-Gammatron Aberto 13,66 3,47 

Caesa-Gammatron Fechado 4,17 3,47 

 

 

Com os valores da Tabela 1 e os valores do tempo de permanência em cada sala do 

laboratório de calibração gama, durante uma calibração, foram calculados os valores de dose 

antes e após a automação do sistema. A Tabela 2 e a Tabela 3 mostram os dados relativos a 

calibração de um monitor de radiação gama da marca VICTOREEN, modelo 450P, antes e 

após a automação do sistema. 
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Tabela 2.  Calibração manual 

 

Calibração Manual 

Etapas Atenuadores Distãncia (cm) Ação do técnico na sala de calibração Irradiador OB85/1 

1 3 100,0 Posicionar monitor de radiação   

2 3 174,0 Posicionar mesa e atenuadores Liga 

3 3 110,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

4 2 313,5 Posicionar mesa Desliga-liga 

5 2 198,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

6 2 125,5 Posicionar mesa Desliga-liga 

7 1 277,0 Posicionar mesa e atenuadores Desliga-liga 

8 1 175,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

9 1 111,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

10 0 324,0 Posicionar mesa e atenuadores Desliga-liga 

11 0 205,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

12 0 130,0 Posicionar mesa Desliga-liga 

13 0 102,5 Posicionar mesa Desliga-liga 

14 0 229,5 Posicionar mesa Desliga-liga 

15 3 229,5 Posicionar mesa e atenuadores Desliga 

16 3 229,5 Retirar monitor de radiação   

       Tempo total de calibração: 50 minutos 

 

Tabela 3.  Calibração automatizada 

 

Calibração Automatizada 

Etapas Atenuadores Distãncia (cm) Ação do técnico na sala de calibração Irradiador OB85/1 

1 3 100,0 Posicionar monitor de radiação   

2 3 174,2 Acionamento remoto Liga 

3 3 110,2 Acionamento remoto   

4 2 313,4 Acionamento remoto   

5 2 198,2 Acionamento remoto   

6 2 125,4 Acionamento remoto   

7 1 277,0 Acionamento remoto   

8 1 175,2 Acionamento remoto   

9 1 110,8 Acionamento remoto   

10 0 324,2 Acionamento remoto   

11 0 205,0 Acionamento remoto   

12 0 129,7 Acionamento remoto   

13 0 102,4 Acionamento remoto   

14 0 229,4 Acionamento remoto   

15 3 229,4 Acionamento remoto Desliga 

16 3 229,4 Retirar monitor de radiação   

       Tempo total de calibração: 30 minutos 
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É possível observar na Tabela 2 que o técnico de calibração precisava entrar no interior da  

sala de calibração 16 vezes durante a calibração de um monitor de radiação gama modelo 

450P da VICTOREEN, sendo necessário um tempo total de calibração de 50 minutos. 

Quando é observado a Tabela 3, é possível perceber que o técnico de calibração, calibrando o 

mesmo modelo de monitor de radiação, precisou entrar na sala de calibração apenas duas 

vezes e precisou de apenas 30 minutos para realizar a mesma calibração. Na Tabela 4 é 

mostrado os valores de dose calculados com base nos valores de referência da Tabela 1 e o 

tempo de permanência em cada sala, durante a calibração manual. 

 

Tabela 4.  Valores calculados com base na dose e tempo 

 

Calibração Manual 

Tempo 

(min) 
Local Dose (nSv/min) ± 2% Dose (nSv/min) ± 2% 

10 Sala irradiadores 10,70 107,05 

40 Sala de controle 3,47 138,80 

50     245,85 

 

 

Na Tabela 5 é mostrado os valores de dose calculados com base nos valores de referência da 

Tabela 1 e o tempo de permanência em cada sala, durante a calibração automatizada. 

 

Tabela 5.  Valores calculados com base na dose e tempo 

 

Calibração Automatizada 

Tempo 

(min) 
Local Dose (nSv/min) ± 2% Dose (nSv/min) ± 2% 

5 Sala irradiadores 4,25 21,25 

25 Sala de controle 3,47 86,75 

30     108,00 

 

 

Com os valores calculados em ambas as calibrações é possível verficar uma redução na dose 

ocupacional de 56,1%. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Com esse estudo foi possível quantificar os valores de redução no tempo de permanência na 

sala dos irradiadores e a consequência dessa redução para os valores de dose ocupacional ao 

qual os técnicos de calibração estão sujeitos durante as calibrações. Mostrando a importância 

da automação desse processo para a proteção radiológica, atingindo um dos objetivos da 

ALARA [3], que é o princípio de otimização da dose. Também houve um ganho para o 

aumento da vida útil dos sistemas irradiadores, devido não haver mais necessidade de ficar 

ligando e desligando os irradiadores durante uma calibração, pois esse procediemnto era 

necessário devido a necessidade do técnico precisar entrar na sala de calibração, como 

mostrado nas Tabelas 2 e 3 (última coluna). 
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