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RESUMO 

 

XAVIER FILHO, J. M. Avaliação de câmaras monitoras em feixes padrões de 

radiologia a partir de simulações com o método de Monte Carlo. 2022. 94 p. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares, IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 
Detectores de radiação que são utilizados em radiologia diagnóstica devem ser 

calibrados com feixes padrões de raios X. Durante as calibrações, estes feixes são 

monitorados a partir de câmaras monitoras, que podem ser do tipo de transmissão, 

ou podem realizar a monitoração pela penumbra do feixe de radiação. Neste 

trabalho foram realizadas simulações com o método de Monte Carlo, utilizando o 

código EGSnrc, para a avaliação de quatro câmaras monitoras: uma câmara 

monitora comercial de transmissão, uma câmara de ionização do tipo Baldwin-

Farmer, e duas câmaras monitoras de modelo de transmissão e anelar 

desenvolvidas no IPEN. Inicialmente foi criado um sistema de raios X capaz de 

simular espectros de radiodiagnóstico convencional e mamografia com parâmetros 

de qualidades definidos na norma IAEA/TRS-457. Em seguida, a dependência 

energética de cada câmara monitora foi avaliada a partir de fatores de calibração 

em relação à câmara padrão de cada feixe simulado. Por fim, foi avaliada a 

dependência angular das câmaras monitoras de transmissão e anelar. Os 

espectros simulados foram comparados com referências internacionais e 

apresentaram as características esperadas pela teoria. Cada feixe padrão simulado 

apresentou os parâmetros de qualidade definidos na norma IAEA/TRS-457 

utilizando a câmara monitora de transmissão de modelo comercial e a desenvolvida 

no IPEN. Os fatores de correção obtidos com as simulações foram comparados 

com resultados experimentais e mostraram baixa dependência energética da 

câmara monitora de transmissão desenvolvida no IPEN, e alta dependência 

energética da câmara monitora de modelo anelar, quando comparadas ao modelo 

comercial de transmissão. As câmaras monitoras desenvolvidas no IPEN 

apresentaram dependência angular de acordo com as normas internacionais. 

 
Palavras-chave: Espectros de raios X, CSR, IAEA/TRS-457, EGSnrc, Câmaras 

monitoras. 



 

ABSTRACT 

 

XAVIER FILHO, J. M. Evaluation of monitor chambers in standard beams of 

radiology and mammography with simulations using the Monte Carlo method. 

2022. 94 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 
Radiation detectors used in diagnostic radiology should be calibrated in standard 

X-ray beams. During calibrations, those beams are monitored by monitor chambers, 

using either transmission models or other ionization chambers that are able to 

monitor the beam in its penumbra. In this work an evaluation of four monitor 

chambers was performed: a transmission-type commercial monitor chamber, a 

Baldwin-Farmer ionization chamber, and two monitor chambers developed at IPEN 

in transmission and ring-shaped models; using the Monte Carlo method with the 

EGSnrc code. Initially, an X-ray system able to produce standard spectra of 

conventional diagnostic radiology and mammography beams with quality 

parameters described in IAEA/TRS-457 was created. Then, the energy dependence 

of each monitor chamber was evaluated by the calibration factors using the standard 

ionization chamber of each simulated beam. At the end, the angular dependence of 

the transmission and the ring-shaped monitor chambers was evaluated. The 

simulated X-ray spectra were compared to international references, and they 

presented the expected characteristics. Each simulated X-ray beam presented 

standard quality parameters using the transmission-type monitor chambers, the 

commercial model or the model developed at IPEN. The correction factors obtained 

in the simulations were compared to experimental results, and they presented a 

small energy dependence in the transmission-type monitor chamber developed at 

IPEN and a high energy dependence in the ring-shaped monitor chamber, when 

compared to the commercial transmission-type model. The monitor chambers 

developed at IPEN presented the angular dependence according to international 

regulations. 

 

Key-words: X-ray spectra, HVL, IAEA/TRS-457, EGSnrc, Monitor chambers. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de radiações ionizantes está presente em diversos setores da 

sociedade, desde aplicações industriais na verificação da integridade de estruturas 

e na esterilização de objetos e alimentos, até em aplicações médicas nas técnicas 

diagnósticas e terapêuticas (UNSCEAR, 2008) e que são responsáveis, dentre as 

fontes artificiais de radiação ionizante, pela maior parcela da exposição de seres 

humanos (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

As técnicas mais populares de diagnóstico e tratamento que utilizam 

radiações ionizantes são a radiografia, a mamografia, a tomografia 

computadorizada, a radioterapia e a medicina nuclear (UNSCEAR, 2008; OKUNO 

e YOSHIMURA, 2010). Cada técnica possui sua devida indicação médica, e a 

qualidade de seus resultados pode influenciar significativamente as decisões de 

tratamento e cuidado do paciente. 

Como são procedimentos que fazem uso de radiações ionizantes, é 

importante que os equipamentos sejam periodicamente testados para que seja 

alcançado o melhor resultado possível a partir da menor exposição do paciente e 

dos profissionais envolvidos (CNEN, 2014). Existem normas nacionais e 

internacionais que definem como os testes de controle de qualidade devem ser 

realizados e quais resultados devem ser alcançados para que as imagens possam 

ser aceitas, resultando na menor dose possível ao paciente (EC, 1996; EC, 2013; 

ANVISA, 2022). 

Para a realização dos testes de controle de qualidade nos equipamentos são 

utilizados detectores de radiação que devem ser calibrados em laboratórios 

certificados, processo no qual suas leituras são incorporadas à cadeia metrológica 

internacional, tendo assim sua qualidade garantida (IAEA, 2000a; IAEA, 2007; 

COSTA e CALDAS, 2008; ANVISA, 2022). 

No contexto de medicina radiodiagnóstica, os detectores que são utilizados 

em testes de equipamentos emissores de raios X são calibrados também em feixes 

de raios X (IAEA, 2007). Normas internacionais determinam como os laboratórios 

de calibração devem produzir os feixes ideais para cada tipo de calibração, 

chamados feixes padrões, e quais parâmetros de qualidade são necessários em 

cada um deles, como a primeira e segunda camadas semirredutoras e coeficientes 

de homogeneidade (IEC, 2005; IAEA, 2007; BIPM, 2018). 
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Por se tratarem de calibrações em feixes de raios X, um feixe padrão 

produzido pode ter seus parâmetros de qualidade alterados caso existam variações 

na rede elétrica durante uma calibração, o que pode resultar em erros na 

determinação da grandeza kerma no ar. Com o objetivo de evitar esse problema, 

as normas recomendam o uso de detectores de radiação especiais durante as 

calibrações chamados de câmaras monitoras, que são câmaras de ionização com 

as funções de monitorar o feixe padrão durante a calibração e permitir a realização 

de correções caso ocorra variação na rede (ATTIX, 1986). 

Os modelos comercializados de câmaras monitoras são normalmente de alto 

custo devido à importação e são os modelos chamados de transmissão com 

construção de eletrodos no formato de placas paralelas. Por se tratar de um corpo 

rígido, a presença da câmara no feixe direto de radiação pode fazer com que seus 

parâmetros de qualidade sejam alterados (YOSHIZUMI, 2010).  

Câmaras de ionização cilíndricas do tipo Baldwin-Farmer também podem ser 

posicionadas na penumbra dos feixes com o objetivo de monitorá-los, porém o uso 

deste tipo de câmara para esta finalidade pode acarretar em alguns problemas, 

como, por exemplo, a dificuldade de reposicionamento e reprodutibilidade do 

sistema, assim como um menor sinal produzido pela câmara devido ao seu 

pequeno volume sensível (YOSHIZUMI, 2010). 

A partir dos problemas citados, foram desenvolvidas no IPEN, por 

Yoshizumi, duas câmaras monitoras de formatos distintos: uma em formato similar 

ao modelo comercial de transmissão – chamada câmara T, e outra em formato 

anelar – chamada câmara G (YOSHIZUMI, 2010).  

Além de ambas serem produção nacional, o que reduz seus custos de 

fabricação, a câmara G de modelo anelar tem como objetivo principal fazer a 

monitoração do feixe a partir de sua penumbra. Neste caso, o feixe direto de 

radiação não entra em contato com o corpo da câmara, com a vantagem de produzir 

um sinal maior que o produzido pela câmara de ionização cilíndrica do tipo Baldwin-

Farmer devido ao seu volume sensível maior. 

Uma prática interessante a ser realizada com câmaras monitoras em um 

laboratório de calibração é a transferência de coeficientes de calibração, feita a 

partir de irradiações simultâneas da câmara monitora e da câmara padrão 

secundário de uma qualidade de feixe (YOSHIZUMI, 2010). Este procedimento 

permite que a calibração de detectores seja mais rápida ao utilizar o coeficiente de 
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calibração transferido à câmara monitora, poupando o manuseio das câmaras tipo 

padrão secundário presentes no laboratório – normalmente de alto custo e que se 

danificadas impedem a realização de outras calibrações. 

Para que seja possível realizar este procedimento com câmaras monitoras, 

elas devem ser estáveis. Os trabalhos publicados por Yoshizumi et al. verificam a 

estabilidade das câmaras para alguns feixes padrões nas qualidades de radiologia 

convencional e mamografia (YOSHIZUMI et al., 2010a; YOSHIZUMI et al., 2010b; 

YOSHIZUMI e CALDAS, 2010; YOSHIZUMI e CALDAS, 2012). 

Também foi feita uma avaliação experimental da dependência energética 

das câmaras para esses feixes, onde foi detectada uma grande dependência 

energética da câmara G, indicando a necessidade de mais estudos 

(YOSHIZUMI, 2010). Essa característica não inviabiliza a câmara G de ser usada, 

pois as câmaras monitoras têm a função de somente verificar a constância da 

intensidade do feixe padrão, e não determinar o kerma no ar em um ponto do feixe 

de radiação. 

A dependência energética das câmaras monitoras também pode ser 

estudada a partir de simulações do transporte de radiação com o método de Monte 

Carlo. É possível não só realizar simulações de ambientes similares ao laboratório 

de calibração com feixes de radiações de diversas qualidades, mas também simular 

feixes padrões de radiação que atendam aos requisitos definidos em normas 

internacionais. Estudos deste tipo são importantes pois podem ser utilizados para 

definir a composição de materiais de um detector de radiação em desenvolvimento, 

assim como melhorar a qualidade de calibrações realizadas em um laboratório 

(IAEA, 2000a).  

O objetivo deste projeto de Mestrado foi complementar o estudo de 

caracterização das câmaras monitoras – comerciais e as desenvolvidas no IPEN, 

a partir de simulações com o método de Monte Carlo para qualidades de feixes 

padrões de radiologia diagnóstica e mamografia. Com estes resultados foi possível 

verificar se o desempenho das câmaras monitoras desenvolvidas no IPEN 

(câmaras G e T) pode ser comparável aos dos modelos comerciais (câmara 

monitora comercial de transmissão e a câmara de ionização do tipo Baldwin-

Farmer) para as qualidades testadas de feixes. 



20 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Aplicar o método de Monte Carlo para complementar o estudo de 

caracterização das câmaras monitoras comerciais e as desenvolvidas no IPEN, a 

partir de simulações com feixes padrões de raios X nas qualidades de radiologia 

diagnóstica e mamografia.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Simular feixes padrões de raios X nas qualidades de radiodiagnóstico 

convencional e mamografia. 

• Avaliar parâmetros de qualidade dos feixes padrões utilizando na 

simulação a câmara monitora comercial de transmissão e a câmara T. 

• Obter, a partir de simulações, os fatores de transferência de calibração e 

os fatores de correção das câmaras monitoras comercial de transmissão, 

T, Baldwin-Farmer e G.  

• Avaliar, a partir de simulações, a dependência energética das câmaras 

monitoras T, G e comercial de transmissão, e da câmara de ionização do 

tipo Baldwin-Farmer. 

• Avaliar, a partir de simulações, a dependência angular das câmaras 

monitoras T, G, e comercial de transmissão.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A seguir são apresentados os conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

3.1 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO IONIZANTE COM A MATÉRIA 

A radiação ionizante pode interagir com a matéria a partir de diferentes 

processos, onde cada um possui probabilidades de ocorrência que variam em 

função de fatores como o tipo e energia da radiação e o meio onde acontece a 

interação (ATTIX, 1986; OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

As radiações ionizantes podem ser divididas em dois grupos (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010):  

 

• Radiações diretamente ionizantes: partículas carregadas leves como 

elétrons e pósitrons, ou partículas carregadas pesadas como 

partículas alfa, prótons e outros íons mais pesados. 

• Radiações indiretamente ionizantes: partículas sem carga como os 

fótons e nêutrons. 

 

A seguir, nas próximas seções, será dado destaque às interações de 

elétrons e fótons com a matéria. 

3.1.1 INTERAÇÃO DOS ELÉTRONS COM A MATÉRIA 

As partículas carregadas, com destaque dado aos elétrons nesta seção, 

interagem a partir de colisões elásticas e inelásticas com os núcleos atômicos e 

seus elétrons no meio. Em colisões elásticas, acontece o espalhamento dos 

elétrons incidentes e não há perda de energia. Em colisões inelásticas, os elétrons 

incidentes perdem energia cinética de forma contínua após cada colisão (OKUNO 

e YOSHIMURA, 2010). 

As colisões inelásticas podem acontecer: com o átomo como um todo, 

conhecida como colisão suave; com um elétron fortemente ligado a um átomo do 
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meio, conhecida como colisão dura; ou com o núcleo de um átomo, que produz 

radiação conhecida pela palavra alemã Bremsstrahlung, ou radiação de freamento 

(ATTIX, 1986). 

As colisões suaves ocorrem quando os elétrons incidentes interagem com 

os átomos do meio. Devido à fraca força de atração entre o elétron incidente e o 

átomo como um todo, os elétrons perdem uma quantidade muito pequena de 

energia, na ordem de eV, causando somente excitação nesses átomos 

(ATTIX, 1986). 

A colisão dura é uma colisão frontal do elétron incidente com um elétron do 

meio, onde pode ocorrer uma grande perda de energia e há a ionização do átomo. 

Os elétrons ejetados neste tipo de colisão recebem o nome de raios delta, pois eles 

normalmente possuem bastante energia e conseguem criar diversas ionizações 

secundárias durante a sua trajetória (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). Após a 

ejeção de um elétron ligado ao átomo, cria-se uma vacância eletrônica que é 

rapidamente preenchida por outro elétron orbital mais energético. Nesta transição, 

onde os elétrons mais energéticos ocupam vacâncias eletrônicas de menor energia, 

podem ocorrer processos competitivos que resultam na emissão de raios X 

característicos ou elétrons Auger como forma do átomo retornar ao seu estado de 

estabilidade (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

Os raios X característicos são fótons com energia igual à diferença entre os 

níveis eletrônicos envolvidos na transição (EISBERG e RESNICK, 1979). Os 

elétrons Auger são elétrons fracamente ligados que são emitidos com energia 

cinética igual à diferença entre a energia do fóton de raio X característico que seria 

criado no processo e a energia de ligação do elétron ao seu átomo (ATTIX, 1986). 

Ambos os processos resultam em um espectro discreto de radiação.  

O Bremsstrahlung acontece a partir de uma colisão inelástica entre o elétron 

incidente e um núcleo atômico. Devido à forte força coulombiana de atração entre 

o elétron e o núcleo atômico, durante essa interação o elétron é desacelerado e 

tem um grande desvio de sua direção original de deslocamento, perdendo assim 

grande parte de sua energia na forma de um fóton de raio X (EISBERG e 

RESNICK, 1979). Este fóton possui energia que varia de dezenas de eV até a 

energia máxima do elétron incidente, e o espectro formado a partir dessa interação 

é contínuo. 
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A Figura 3.1 ilustra um espectro típico gerado em um tubo de raios X com 

anodo de tungstênio, onde elétrons acelerados por uma alta tensão elétrica colidem 

com um alvo metálico, sendo formado assim um espectro de raios X com 

componentes de raios X característicos e Bremsstrahlung. 

 

 

Figura 3.1 – Espectros de raios X com tensões de pico de 60, 80, 100 e 

120 kVp, obtidos em um tubo de raios X com anodo de tungstênio. A 

porção contínua do espectro é referente aos fótons de Bremsstrahlung, 

enquanto a porção discreta é referente aos raios X característicos. 

Fonte: Adaptado, Nickoloff e Berman (1993, p. 1342) 

3.1.2 INTERAÇÃO DOS RAIOS X COM A MATÉRIA 

Os fótons de raios X interagem com a matéria principalmente pelos 

seguintes processos: Efeito Fotoelétrico, Efeito Compton, Espalhamento Coerente 

e Produção de Pares (ATTIX, 1986). 

O Efeito Fotoelétrico acontece quando um fóton incidente de raio X transfere 

toda a sua energia a um elétron fortemente ligado a um átomo do meio, causando 

a total absorção do fóton incidente, a ejeção do elétron orbital (conhecido como 

fotoelétron) e, consequentemente, criando uma vacância eletrônica no átomo. Esta 
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vacância é, então, preenchida por um elétron orbital de maior energia e assim são 

produzidos fótons de raios X característicos e elétrons Auger. O fotoelétron emitido 

possui energia 𝐸 calculada a partir da Equação 3.1: 

 

𝐸 = ℎ𝑣 − 𝐵𝑒                                        (Eq. 3.1) 

 

sendo ℎ a constante de Planck, 𝑣 a frequência do fóton incidente e 𝐵𝑒 a energia de 

ligação do elétron ao núcleo do átomo (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

Não existe uma expressão analítica para a descrição de probabilidades de 

ocorrência para o Efeito Fotoelétrico (ATTIX, 1986; OKUNO e YOSHIMURA, 2010), 

porém sabe-se experimentalmente que a probabilidade de ocorrência deste efeito 

é maior para fótons incidentes de baixas energias, na ordem de keV, e meios de 

alto número atômico (Z), sendo que a probabilidade de ocorrência desse efeito 

neste caso aumenta com um fator de aproximadamente Z4 e decresce com o 

aumento da energia dos fótons incidentes (TAUHATA et al., 2014). 

 O Efeito Compton ocorre quando um fóton incidente de raio X não transfere 

totalmente sua energia a um elétron fracamente ligado a um átomo do meio, sendo 

esse elétron considerado livre. Quando esta interação acontece, a energia do fóton 

de raio X incidente é transferida parcialmente ao elétron livre, e o restante de 

energia é convertida em um novo fóton de raio X. 

 A energia do fóton produzido pelo Efeito Compton pode ser calculada a partir 

da Equação 3.2 (ATTIX, 1986): 

 

ℎ𝑣′ =  
ℎ𝑣

1+(ℎ𝑣 𝑚𝑒𝑐2⁄ )(1−cos 𝜑)
                              (Eq. 3.2) 

 

sendo ℎ a constante de Planck, 𝑣 a frequência do fóton incidente, 𝑣′ a frequência 

do fóton espalhado, 𝑚𝑒 a massa do elétron, 𝑐 a velocidade da luz no vácuo e 𝜑 o 

ângulo de espalhamento do fóton. 

  As probabilidades de ocorrência do Efeito Compton são calculadas por 

elétron (eσ) e independem do Z do meio, pois os elétrons são considerados livres. 

A expressão que permite o cálculo de eσ para cada ângulo de espalhamento 𝜃 é 

conhecida como Equação de Klein-Nishina, mostrada na Equação 3.3 (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010): 
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(
𝑑𝑒𝜎

𝑑𝛺𝜃
) = {1 +

𝛼2(1−cos 𝜃)2

[1+𝛼(1−cos 𝜃)](1+𝑐𝑜𝑠2𝜃)
}                    (Eq. 3.3) 

 

sendo 𝛼 = ℎ𝑣
𝑚𝑒𝑐2⁄ . Para se obter a probabilidade de ocorrência de Efeito Compton 

para um átomo, aσ, é necessário somente realizar a operação: aσ = Z eσ. 

De maneira geral, para fótons incidentes com energias a partir de poucas 

dezenas de keV, a probabilidade desta interação diminui com o aumento da 

energia. Atualizações da Equação de Klein-Nishina foram realizadas para serem 

considerados elétrons que possuam velocidade inicial não nula e que estejam 

ligados ao átomo. De acordo com as estas correções, a probabilidade de ocorrência 

do Efeito Fotoelétrico aumenta a partir de alguns keV até algumas dezenas de keV, 

para então a probabilidade de interação começar a diminuir com o aumento da 

energia do fóton incidente (OKUNO e YOSHIMURA, 2010; TAUHATA et al., 2014).  

O Espalhamento Coerente ocorre quando existe uma interação elástica 

entre o fóton incidente e todo o átomo, de modo que o fóton é espalhado em direção 

diferente da original sem perda de energia. Devido à conservação de momento, o 

átomo sofre um pequeno recuo. A probabilidade de ocorrência deste efeito aumenta 

com o Z do material e diminui rapidamente com o aumento da energia do fóton 

incidente (ATTIX, 1986). 

A Produção de Pares é uma interação em que um fóton incidente de energia 

mínima de 2mec2 = 1,022 MeV interage, de maneira geral, com o campo 

coulombiano nas proximidades de um núcleo atômico. Este processo é dominante 

em altas energias, e sua probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento da 

energia do fóton incidente (OKUNO e YOSHIMURA, 2010).  

Nesta interação o fóton incidente desaparece e, então, é produzido um par 

elétron-pósitron, ambos com a energia mínima de 511 keV. Caso o fóton incidente 

tenha energia maior que 1,022 MeV, a energia excedente é recebida como energia 

cinética e, em média, é dividida entre o par (ATTIX, 1986). Este processo também 

pode acontecer nas proximidades de um elétron orbital de um átomo do meio, 

sendo o processo então chamado de “Produção de Tripleto”, onde além do par 

elétron-pósitron criado, o elétron também é ejetado do átomo. 
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3.2 GRANDEZAS RADIOLÓGICAS 

A seguir serão apresentadas as grandezas radiológicas: fluência, dose 

absorvida e kerma no ar. 

3.2.1 FLUÊNCIA 

Fluência é definida como a razão entre o número de partículas 𝑑𝑁 que 

atravessam uma esfera infinitesimal com seção-reta de área 𝑑𝐴. A fluência é 

calculada pela Equação 3.4 (ATTIX, 1986): 

 

Ф =  
𝑑𝑁

𝑑𝐴
                                               (Eq. 3.4) 

 

sendo a Ф expressa em m-2 no Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A fluência também pode ser expressa em função da energia dos fótons, 

recebendo assim o nome de fluência de energia. O cálculo da fluência de energia 

é dado a partir da Equação 3.5 (ATTIX, 1986):  

 

Ѱ =  
𝑑𝑅

𝑑𝑎
                                               (Eq. 3.5) 

 

sendo 𝑅 o valor da energia carregada pelas 𝑁 partículas. Sua unidade no SI é J m-2. 

3.2.2 DOSE ABSORVIDA 

Dose absorvida é definida a partir da Equação 3.6 (ATTIX, 1986): 

 

𝐷 =  
𝑑𝐸𝑎𝑏

𝑑𝑚
                                             (Eq. 3.6) 

 

sendo 𝑑𝐸𝑎𝑏 a energia absorvida em um volume de massa 𝑑𝑚. 𝐷 é definida para 

todos os tipos de radiação e para qualquer meio de interação, sendo expressa no 

SI em J kg-1 = gray = Gy. 
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3.2.3 KERMA NO AR 

Kerma (sigla para o nome em inglês: kinetic energy released per unit of 

mass) é definido a partir da Equação 3.7 (TAUHATA et al., 2014): 

 

𝐾 =  
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
                                             (Eq. 3.7) 

 

sendo 𝑑𝐸𝑡𝑟 a soma de toda a energia cinética de partículas carregadas liberadas 

por partículas não carregadas em uma massa 𝑑𝑚. Sua unidade no SI é J kg-1 = 

gray = Gy. 

O kerma possui duas componentes distintas: o kerma de colisão, que 

considera a deposição local da energia; e o kerma de radiação, considerando 

perdas de energia pelas partículas carregadas por processos radiativos como 

Bremsstrahlung. Logo, 𝐾 é calculado pela soma destas duas componentes 

(ATTIX, 1986). 

O cálculo do kerma pode ser realizado para qualquer tipo de meio (OKUNO 

e YOSHIMURA, 2010). Neste trabalho foi considerado o ar como gás preenchendo 

o volume sensível dos detectores de radiação, logo, a grandeza é chamada neste 

caso de kerma no ar. 

3.3 TEORIAS DAS CAVIDADES 

As teorias das cavidades permitem relacionar a dose medida com um 

dosímetro em determinada localização do meio e a dose nesta mesma localização, 

porém, quando o dosímetro é retirado. Os dosímetros são, então, chamados de 

cavidades. 

É possível calcular a dose no interior de uma cavidade a partir da ionização 

criada em seu interior, como mostra a Equação 3.8 (ATTIX, 1986).   

 

𝐷𝑔 =  
𝑄

𝑚
(

�̅�

𝑒
)

𝑔
                                         (Eq. 3.8) 
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sendo 𝑄 a carga medida na cavidade, 𝑚 é a massa do volume sensível onde 𝑄 é 

produzida e (
�̅�

𝑒
)

𝑔
é a energia média gasta por unidade de carga produzida. 

A primeira teoria de cavidade foi desenvolvida em 1910 por W. H. Bragg e 

em 1929 e 1936 por L. H. Gray ao relacionar a dose no interior de uma cavidade 

com a dose no meio ao redor dela, ou sua parede, e ficou conhecida como Teoria 

de Bragg-Gray. A teoria só é válida se forem respeitadas duas condições mínimas: 

a espessura da cavidade deve ser muito menor que o alcance de partículas 

carregadas, o que garante que a fluência de partículas carregadas no meio não 

seja alterada; e a dose absorvida pela cavidade deve ser depositada integralmente 

por partículas carregadas que a atravessam (ATTIX, 1986). 

Sendo respeitadas essas condições, pode-se obter a relação de Bragg-Gray 

a partir da Equação 3.9 (ATTIX, 1986): 

 

𝐷𝑤

𝐷𝑔
=  𝑆̅

𝑚 𝑔
𝑤

                                         (Eq. 3.9) 

 

sendo 𝐷𝑔 a dose absorvida na cavidade, 𝐷𝑤 a dose absorvida na parede da 

cavidade, e 𝑆̅
𝑚 𝑔

𝑤 é a razão entre o poder de freamento de colisão mássico médio 

na parede da cavidade e dentro da cavidade. 

A partir das Equações 3.8 e 3.9 obtém-se a relação de Bragg-Gray em 

termos da ionização na cavidade, dada pela Equação 3.10 (ATTIX, 1986): 

 

𝐷𝑤 =  
𝑄

𝑚
(

�̅�

𝑒
)

𝑔
∙ 𝑆̅

𝑚 𝑔
𝑤                                    (Eq. 3.10) 

 

Correções na Teoria de Bragg-Gray foram realizadas por Spencer em 1965 

e 1971 (ATTIX, 1986). Nesta teoria foram considerados no cálculo de dose valores 

restritos de poder de freamento limitados por um ∆, sendo elétrons de energia 

menor que ∆ incapazes de entrar na cavidade e depositar energia, e elétrons de 

energia maior que ∆ capazes de cruzar a cavidade e transportar energia. Também 

foi incluída nesta correção perdas de energia causadas por raios 𝛿. A Equação 3.11 

mostra a Teoria de Spencer (ATTIX, 1986): 
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𝐷𝑔

𝐷𝑤
=  

∫
𝑅(𝑇0,𝑇)

(𝑑𝑇 𝜌𝑑𝑥⁄ )𝑤
 

𝑇0
∆

∙ 𝑆𝑔 (𝑇,∆)𝑑𝑇
𝑚

𝑇0
                        (Eq. 3.11) 

  

sendo ∆ o limite de energia dos elétrons que conseguem cruzar a cavidade, 𝑇0 a 

energia cinética do elétron, 𝑅(𝑇0, 𝑇) a razão entre as fluências de elétrons incluindo 

os raios 𝛿 e os elétrons primários, (𝑑𝑇 𝜌𝑑𝑥⁄ )𝑤 o poder de freamento mássico dos 

elétrons na parede da cavidade e 𝑆𝑔 (𝑇, ∆)𝑚  o poder de freamento de raios 𝛿 com 

energia menor que ∆.   

Em seguida, Burlin em 1966 e 1968 também realizou correções na teoria, a 

partir da consideração da atenuação dos elétrons formados no interior da cavidade 

de diferentes tamanhos. A Equação 3.12 permite o cálculo de dose nestas 

cavidades (ATTIX, 1986): 

 

�̅�𝑔

𝐷𝑤
= 𝑑 ∙ 𝑆̅

𝑚 𝑤
𝑔

+ (1 − 𝑑) (
𝜇𝑒𝑛̅̅ ̅̅ ̅

𝜌
)

𝑤

𝑔
                     (Eq. 3.12) 

 

sendo �̅�𝑔 a dose média absorvida na cavidade, 𝑑 um parâmetro que diz respeito ao 

tamanho da cavidade (cavidades pequenas utilizam 𝑑 → 1 , e cavidades grandes 

utilizam 𝑑 → 0), 𝑆̅
𝑚 𝑤

𝑔
 a razão entre o poder de freamento de colisão mássico médio 

na cavidade e na parede da cavidade, e (
𝜇𝑒𝑛̅̅ ̅̅ ̅

𝜌
)

𝑤

𝑔

 a razão entre coeficientes de 

absorção de energia mássicos da cavidade e da parede da cavidade. 

3.4 CÂMARAS DE IONIZAÇÃO 

Câmaras de ionização são detectores de radiação a gás, constituídos por 

dois eletrodos que são mantidos sob alta tensão elétrica dentro de um volume de 

gás. A detecção da radiação acontece a partir da coleta de íons formados pela 

radiação ionizante incidente neste volume de gás, chamado de volume sensível da 

câmara de ionização (KNOLL, 2000). Os íons coletados produzem um sinal elétrico 

que é medido com um eletrômetro, equipamento sensível às pequenas correntes 

elétricas produzidas nas câmaras de ionização (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 
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As câmaras de ionização funcionam tipicamente entre ±200 V e ±500 V, 

onde praticamente toda carga produzida em seu volume sensível é coletada. A 

resposta da câmara de ionização varia de acordo com o tipo de radiação incidente, 

pois cada tipo produz diferentes densidades de ionização (ATTIX, 1986; OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010). 

As câmaras de ionização podem ser seladas ou abertas, sendo que os 

modelos não selados utilizam o ar do próprio ambiente para preencher seu volume 

sensível. Neste caso, como a pressão e a temperatura possuem influência direta 

no gás, e consequentemente no resultado fornecido pela câmara, faz-se necessário 

o uso do fator de correção mostrado na Equação 3.13 (IAEA, 2005): 

 

𝑓𝑇,𝑝 =  
𝑝𝑐

𝑝
 ∙ (

273,2+𝑇

273,2+𝑇𝑐 
)                                  (Eq. 3.13) 

 

onde 𝑓𝑇,𝑝 é o fator de correção que deve ser aplicado à leitura da câmara de 

ionização, 𝑝𝑐 e 𝑇𝑐 são a pressão e a temperatura sob condições normais de 

temperatura e pressão, respectivamente 101,325 kPa e 20 °C, e 𝑝 e 𝑇 são a 

pressão e a temperatura ambientes no momento da medição. 

Existem diversos modelos de câmaras de ionização e cada tipo foi 

desenvolvido para atender a um objetivo específico. A definição do volume sensível 

de cada câmara de ionização é dada pelo seguinte conjunto de eletrodos 

(IAEA, 2005): 

 

• Eletrodo polarizador: conectado diretamente na fonte de energia; 

• Eletrodo coletor: responsável pelo transporte do sinal ao eletrômetro; 

• Eletrodo/Anel de guarda: tem a função de contribuir para a definição 

do volume sensível e prevenir corrente de fuga da câmara de 

ionização. 

 

De acordo com o tipo de câmara de ionização, esses eletrodos são 

construídos de maneiras distintas. Dentre alguns dos tipos mais comuns tem-se: as 

câmaras de ionização cilíndricas, as câmaras de ionização de placas paralelas, e 

as câmaras monitoras (ATTIX, 1986). 
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3.4.1 CÂMARAS DE IONIZAÇÃO CILÍNDRICAS 

As câmaras de ionização cilíndricas têm seus eletrodos construídos em 

formato de cilindros concêntricos, de modo que o eletrodo coletor está na porção 

central do volume sensível. como mostra a Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Esquema de uma câmara de ionização cilíndrica. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.27) 

 

Este tipo de câmara tem volume sensível que varia entre 0,1 e 3 cm3, sendo 

normalmente utilizada nos intervalos de energia de keV e MeV (ATTIX, 1986). As 

dimensões típicas dessas câmaras de ionização são no máximo 25 mm de 

comprimento interno e diâmetro interno máximo de 7 mm. De maneira geral, as 

paredes são construídas com material de baixo Z e de espessura menor que 

0,1 g/cm2. Para energias mais altas, como as do Co-60, é necessária a utilização 

de uma camada extra de espessura 0,5 g/cm2 para que seja garantido equilíbrio 

eletrônico na câmara de ionização (IAEA, 2005). 

A construção da câmara deve ser a mais homogênea possível, porém 

normalmente é usado um eletrodo de alumínio no seu interior como forma de 

diminuir sua dependência energética (IAEA, 2005). 

3.4.2 CÂMARAS DE IONIZAÇÃO DE PLACAS PARALELAS 

Este tipo de câmara de ionização possui os eletrodos no formato de placas 

paralelas, como mostra a Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Esquema de construção de uma câmara de placas paralelas. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.27) 

 

As câmaras de ionização de placas paralelas normalmente são construídas 

com um material de baixo Z. Seus eletrodos coletor e anel de guarda normalmente 

são constituídos por uma fina camada de grafite, enquanto a janela de entrada que 

funciona como eletrodo polarizador é constituída por uma folha fina condutora 

(IAEA, 2005). Seu uso é variável, desde laboratórios de calibração até aplicações 

clínicas, sendo indicadas para dosimetria de elétrons de até 10 MeV e medições 

superficiais de fótons (ATTIX, 1986; IAEA, 2005). 

3.4.3 CÂMARAS MONITORAS 

As câmaras monitoras são um tipo especial de câmaras de ionização que 

possuem o objetivo principal de monitorar feixes de radiação. Elas são utilizadas 

em diversas aplicações: na radioterapia estão presentes em aceleradores lineares 

para monitoração do feixe de radiação produzido e em instrumentos utilizados em 

testes de controle de qualidade (IAEA, 2005); na radiologia diagnóstica são 

equipamentos como o medidor de produto kerma-área, com o objetivo de estimar 

a dose recebida pelo paciente durante um procedimento (SHRIMPTON e 

WALL, 1982); na calibração de instrumentos em feixes de raios X estão presentes 

na monitoração dos feixes. 

Os feixes de raios X produzidos durante as calibrações podem ser alterados 

caso aconteça alguma variação na rede elétrica onde o tubo de raios X está 

conectado, o que levaria à perda de qualidade das calibrações. Devido a este 

problema, diversas normas internacionais recomendam aos laboratórios de 

calibração o uso de câmaras monitoras em seus sistemas de raios X, de modo que 
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caso aconteça qualquer variação na rede ela seja imediatamente detectada (IAEA, 

2000a; IAEA, 2007; IAEA, 2009).  

A Figura 3.4 mostra um exemplo de câmara monitora utilizada em sistemas 

de calibração de raios X. 

 

 

Figura 3.4 – Modelos comerciais de câmaras monitoras da fabricante PTW. 

Fonte: Adaptado, PTW (2019, p.52) 

 

As câmaras monitoras comerciais normalmente possuem eletrodos na forma 

de placas paralelas, construídos de Lucite recobertos com grafite. Os contatos 

elétricos da câmara podem ser feitos de bronze, ou cobre coberto por prata ou ouro 

(ATTIX, 1986; YOSHIZUMI, 2010). 

É possível realizar a monitoração de um feixe de raios X posicionando uma 

câmara de ionização cilíndrica na penumbra de um feixe de raios X, porém essa 

escolha acompanha dificuldades de posicionamento da câmara e reprodutibilidade 

do sistema, assim como o baixo sinal produzido na câmara de ionização devido ao 

seu pequeno volume sensível (YOSHIZUMI, 2010). 

3.5 CALIBRAÇÃO DE DETECTORES DE RADIAÇÕES IONIZANTES 

Metrologia é definida como a ciência da medição (INMETRO, 2012b). A partir 

de seu estudo é possível realizar medições de grandezas com alto grau de 

confiabilidade e tão precisas quanto o necessário. 

Para o contexto de radiações ionizantes, existe uma rede internacional de 

metrologia coordenada pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) que 

envolve diversos laboratórios responsáveis pela determinação de grandezas 

radiológicas, sendo estes: os laboratórios de dosimetria padrão primário (do inglês 
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Primary Standard Dosimetry Laboratory, ou PSDL), os laboratórios de dosimetria 

padrão secundário (do inglês Secondary Standard Dosimetry Laboratory, ou 

SSDL), e os usuários. 

Os PSDLs possuem funções de desenvolver, realizar e melhorar medições 

de grandezas radiológicas como exposição, kerma no ar e dose absorvida a partir 

de suas definições (IAEA, 2016). Alguns PSDLs são: o Bureau International des 

Poids et Mesures, conhecido como BIPM e localizado na França; o National 

Physical Laboratory, conhecido como NPL e localizado no Reino Unido; o National 

Institute of Standards and Technology, conhecido como NIST e localizado nos 

Estados Unidos da América; o Physikalisch-Technische Bundesanstalt, conhecido 

como PTB e localizado na Alemanha; e o laboratório de serviços de calibração da 

IAEA, localizado na Áustria. 

Para que ao redor do mundo sejam realizadas medições que sejam 

metrologicamente rastreáveis aos padrões primários, é necessário que os PSDLs 

ofereçam serviços de calibração para cada país credenciado na rede metrológica 

da IAEA. Essas calibrações são feitas para o SSDL de cada país, designados pelo 

respectivo governo de modo a expandir a rede metrológica em seu território 

(IAEA, 1997). 

Os SSDLs são laboratórios que conectam os resultados de medições dos 

usuários aos padrões primários. Estes laboratórios possuem instrumentação 

calibrada em PSDLs, de forma que é possível obter valores de fatores ou 

coeficientes de calibração específicos para cada equipamento, tipo de radiação e 

grandeza a ser determinada (IAEA, 1997). 

No Brasil, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI), do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD-CNEN) foi designado 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para ser 

o laboratório de dosimetria de radiações ionizantes padrão secundário do Brasil 

(CNEN, 2019). Entretanto, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN-CNEN), existe o Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) que 

também possui detectores calibrados em laboratórios com padrões primários, 

sendo capaz de realizar calibrações de qualidade padrão secundário (YOSHIZUMI, 

2010).  

Por fim, os usuários são os clientes que necessitam realizar em seus 

serviços/laboratórios medições rastreáveis aos padrões primários dentre diversas 
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aplicações das radiações ionizantes na sociedade, como na pesquisa, medicina e 

indústria. 

A Figura 3.5 ilustra como os componentes da rede de metrologia de 

radiações ionizantes estão conectados. 

 

 

Figura 3.5 – Rede internacional de metrologia das radiações ionizantes. 

Fonte: Adaptado, IAEA (1997, p.8) 

3.5.1 SISTEMA DE CALIBRAÇÃO EM FEIXES DE RAIOS X 

Calibrações realizadas em instrumentos utilizados em feixes de raios X 

utilizam o método da substituição, o qual envolve a irradiação da câmara de 

ionização com a calibração prévia realizada no PSDL sob condições padrões de 

irradiação, e, em seguida, a irradiação da câmara de ionização a ser calibrada sob 

as mesmas condições (IAEA, 2007). 

Para cada tipo de feixe de raios X e suas condições específicas de 

irradiação, a câmara de ionização padrão secundário apresenta uma resposta 

definida pelo PSDL, com sua respectiva incerteza. Ao ser repetida a irradiação, 

agora com a câmara a ser calibrada, pode-se obter o coeficiente de calibração 𝑁, 

que conecta as duas leituras e que pode ser definido pela Equação 3.14 (IAEA, 

2000b):    

 

𝑁 =  
𝑀∗∙𝑘𝑇

∗ ∙𝑘𝑝
∗ ∙𝑘𝑐

∗

𝑀∙𝑘𝑇∙𝑘𝑝
                                       (Eq. 3.14) 
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onde 𝑀 é a média das leituras, e 𝑘𝑇 e 𝑘𝑝 são correções para as condições de 

referência de temperatura e pressão ambiental. O * indica valores correspondentes 

à câmara padrão secundário, e 𝑘𝑐 é o coeficiente de calibração desta câmara 

padrão. 

3.5.1.1 FEIXES PADRÕES DE RAIOS X 

Os feixes de raios X utilizados nestas calibrações são chamados feixes 

padrões. Seus parâmetros de qualidade como a primeira e segunda camadas 

semirredutoras e coeficientes de homogeneidade devem respeitar aos definidos em 

normas internacionais, como o TRS-457 (IAEA, 2007). Nesta norma, por exemplo, 

também é exemplificado um sistema onde os feixes devem ser obtidos, como 

mostra a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Sistema básico para obtenção de feixes padrões de raios X, 

onde Fo é a janela do tubo de raios X, S é o obturador do sistema, F é a 

filtração adicional, M é a câmara monitora, D é uma câmara de ionização 

padrão e A1, A2 e A3 são colimadores. 

Fonte: Adaptado, IAEA (2007, p.63) 

 

Cada feixe é produzido a partir de um conjunto especifico de anodo e 

filtração, para que eles possuam os parâmetros de qualidade necessários. De 

acordo com o TRS-457, feixes padrões de qualidade de radiologia convencional 

são obtidos com anodo de tungstênio e filtração adicional de alumínio, e feixes 

padrões de mamografia são normalmente obtidos com anodo e filtração adicional 

de molibdênio (IAEA, 2007). 
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3.5.1.2 PRIMEIRA E SEGUNDA CAMADAS SEMIRREDUTORAS 

A primeira camada semirredutora (1ª CSR) é definida como a espessura 

necessária de um certo material para reduzir a intensidade do feixe de raios X à 

metade de seu valor inicial, enquanto a segunda camada semirredutora (2ª CSR) é 

a espessura necessária para reduzir a intensidade do feixe de raios X a um quarto 

de seu valor inicial (IAEA, 2007; OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

A Equação 3.15 mostra a equação de atenuação exponencial simples da 

radiação monoenergética (ATTIX, 1986): 

 

𝐼 =  𝐼0𝑒−𝜇𝑥                                     (Eq. 3.15) 

 

sendo 𝐼0 a intensidade inicial do feixe de radiação e 𝐼 a intensidade após a 

passagem pelo atenuador de espessura 𝑥 e coeficiente de atenuação linear 𝜇. 

A partir da Equação 3.15, pode-se verificar nas Equações 3.16 e 3.17 que 

as 1ª CSR e 2ª CSR de um feixe monoenergético de raios X são inversamente 

proporcionais ao coeficiente de atenuação linear 𝜇 do atenuador (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010). 

 

1ª 𝐶𝑆𝑅𝑚𝑜𝑛𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜  =  
ln 2

𝜇
                         (Eq. 3.16) 

 

2ª 𝐶𝑆𝑅𝑚𝑜𝑛𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜  =  
ln 4

𝜇
                         (Eq. 3.17) 

 

Feixes monoenergéticos e polienergéticos apresentam características 

diferentes a respeito de seus valores de 1ª CSR e 2ª CSR. A Figura 3.7 mostra que 

feixes polienergéticos são atenuados de forma mais rápida para pequenas 

espessuras de atenuador se comparados aos feixes monoenergéticos, pois os 

fótons menos energéticos do feixe polienergético são atenuados mais rapidamente 

que os fótons de energias mais altas. Logo, feixes polienergéticos possuem sua 

2ª CSR maior que a 1ª CSR, como mostra a Figura 3.8. 
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Figura 3.7 – Exemplos de curvas de atenuação de feixes de raios X 

monoenergéticos e polienergéticos. 

Fonte: Adaptado, McKetty (1998, p.157) 

 

 

Figura 3.8 – 1ª CSR e 2ª CSR de um feixe polienergético de raios X. 

Fonte: Adaptado, IAEA (2007, p.263) 

 

 Um modelo alternativo de atenuação exponencial para ser utilizado em 

feixes polienergéticos foi proposto por Yu et al. (1997), apresentado na 

Equação 3.18: 

 

𝐼 =  𝐼0𝑒
(

−𝑎1
1+𝑎2𝑥

)
                                        (Eq. 3.18) 
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sendo 𝑎1 e 𝑎2 constantes calculadas numericamente de modo a tentar reproduzir a 

atenuação para fótons de diferentes energias no feixe de raios X. O método de Yu 

et al. está presente na literatura em diversos trabalhos que utilizam feixes de keV 

(MATHIEU et al., 2011; ARNS, 2016; BAUR et al., 2019). 

3.5.1.3 COEFICIENTES DE HOMOGENEIDADE 

O coeficiente de homogeneidade ℎ é um importante parâmetro de qualidade 

do feixe que relaciona os valores de 1ª CSR e 2ª CSR, sendo calculado a partir da 

Equação 3.19 (IAEA, 2007). 

 

ℎ =  
1ª 𝐶𝑆𝑅

2ª 𝐶𝑆𝑅−1ª 𝐶𝑆𝑅 
                                      (Eq. 3.19) 

 

3.6 MÉTODO DE MONTE CARLO 

O transporte da radiação em um certo meio é um fenômeno estocástico, ou 

seja, as coordenadas das partículas são alteradas aleatoriamente após cada 

interação, sendo descrito por uma equação diferencial conhecida como Equação 

de Boltzmann (RAZANI, 1972; YORIYAZ, 2009). A partir desta equação, é possível 

descrever a radiação em termos de energia, direção e posição das partículas 

(SILVA, 2010).  

Não são todos os casos em que a descrição completa da radiação a partir 

da Equação de Boltzmann é prática, pois dependendo do sistema considerado a 

sua resolução pode ser bastante complexa. Uma alternativa a esta forma de 

descrição das partículas é a utilização do Método de Monte Carlo, que, de maneira 

geral, envolve cálculos estatísticos considerando um grande número de partículas, 

de modo que quanto mais partículas forem simuladas, maior é a precisão dos 

resultados obtidos (YORIYAZ, 2009). 



40 

 

 

Tudo o que acontece com uma partícula de radiação em uma simulação 

utilizando o Método de Monte Carlo, desde sua criação até sua completa absorção 

ou saída do sistema, é conhecido como história da partícula (YORIYAZ, 2009).  

O código é alimentado com diversas informações sobre as probabilidades 

de ocorrência das interações da radiação com a matéria, ou funções de densidade 

de probabilidade, de modo que em uma história são avaliadas todas as interações 

das partículas a partir de técnicas de amostragens das funções de densidade de 

probabilidade utilizando sofisticados geradores de números aleatórios (YORIYAZ, 

2009).  

Devido a sua natureza estatística, o Método de Monte Carlo não produz um 

resultado absoluto. Dado um sistema que possui uma fonte de radiação, e deseja-

se calcular grandezas radiológicas como fluência ou kerma, o código realiza a 

simulação para diversas histórias de partículas provenientes da fonte de radiação, 

de modo que quanto maior for o número de histórias simulados pelo código, menor 

será a incerteza do resultado da grandeza (YORIYAZ, 2009).      

Existem diversos códigos de Monte Carlo utilizados atualmente na literatura, 

e cada código possui sua especificidade de uso de acordo com a aplicação para a 

qual ele foi desenvolvido. Alguns exemplos de códigos de Monte Carlo utilizados 

atualmente são o MCNP, o PENELOPE e o EGSnrc (KAWRAKOW e 

ROGERS, 2003; PELOWITZ, 2011; SEMPAU, 2019).  

O MCNP (sigla de Monte Carlo N-Particle) é um código versátil, pois 

consegue simular o transporte de partículas não carregadas e diversas partículas 

carregadas leves e pesadas em faixas energéticas de keV até GeV. O PENELOPE 

(sigla de Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons) é um código 

capaz de simular fótons, elétrons e pósitrons de 100 eV até 10 GeV, sendo bastante 

utilizado em simulações de baixas energias. O EGSnrc (sigla de Electron Gamma 

Shower – National Research Council) é capaz de simular fótons, elétrons e 

pósitrons na faixa de 1keV até 10 GeV. É um código proveniente do original EGS 

desenvolvido no Stanford Linear Accelerator Center, nos Estados Unidos da 

América, sendo bastante otimizado para simulações destas partículas. Os códigos 

são frequentemente comparados em diversas condições de simulação, e de 

maneira geral os resultados estão de acordo entre si (VILCHES et al., 2007; 

TEIXEIRA et al., 2019). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi dividido em quatro etapas: a primeira etapa envolveu a 

simulação de espectros de raios X em um sistema de radiação de dimensões 

similares às do LCI do IPEN; na segunda etapa foram simuladas todas as câmaras 

de ionização utilizadas no trabalho; na terceira etapa os feixes simulados foram 

avaliados com o objetivo de identificar se seus parâmetros de qualidade estão de 

acordo com as definições do TRS-457 (IAEA, 2007); e na quarta etapa foram 

realizadas simulações para a avaliação das câmaras monitoras. Todo o trabalho foi 

realizado com o código de transporte de radiação EGSnrc v2020 (KAWRAKOW e 

ROGERS, 2003) e softwares distribuídos em sua instalação, em um computador 

Intel® Core™ i3-5005U Dual CPU 2.00GHz. 

4.1 PRIMEIRA ETAPA – SIMULAÇÃO DE ESPECTROS DE RAIOS X 

Os espectros de raios X foram simulados utilizando o software BEAMnrc 

(ROGERS et al., 2010), no qual foi criado um sistema de radiação de dimensões 

similares às do LCI. O BEAMnrc é um software dedicado à construção de tubos de 

raios X e aceleradores lineares clínicos, de modo que a simulação destes 

equipamentos é realizada de forma bastante intuitiva, sendo necessário somente a 

escolha e a adaptação de objetos pré-definidos pelo código de acordo com o 

equipamento a ser simulado, como: o anodo do tubo de raios X, slabs (que são 

fatias utilizadas para simular camadas únicas de materiais), cunhas, colimadores, 

aplicadores, blocos, espelhos, entre outros. 

Foram considerados os seguintes componentes do sistema de raios X na 

simulação do BEAMnrc: 

 

• Sistema de raios X Pantak/Seifert ISOVOLT 160HS, com tubo de 

raios X que opera em tensões de até 160 kV e filtro de 1 mm de berílio 

localizado na saída do tubo; 

• Caixa de chumbo e obturador do feixe de radiação para aumentar a 

blindagem do tubo de raios X; 
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• Roda de filtros PTW modelo T90011, modelo que permite a escolha 

de até 24 filtros adicionais com diferentes composições e espessuras. 

 

A Figura 4.1 mostra como o sistema de raios X está organizado no LCI.  

 

 

Figura 4.1 – Sistema de raios X do LCI, composto pelo tubo de raios X no 

interior de uma blindagem de chumbo, roda de filtros, câmara monitora e 

suporte de colimadores. 

 

O objetivo nesta etapa foi desenvolver um sistema de raios X no BEAMnrc 

com componentes de dimensões que se aproximassem o máximo possível ao 

sistema presente no LCI. A simulação contou com as seguintes adaptações: 

 

• Não foi considerado na simulação o sistema de refrigeração do tubo 

de raios X, que utiliza água circulante; 

• O sistema metálico utilizado no laboratório para auxiliar o 

posicionamento dos detectores durante as calibrações não foi 

considerado na simulação; 

• Os feixes padrões de radiologia convencional e mamografia são 

produzidos no LCI utilizando anodo de tungstênio, enquanto neste 

trabalho os feixes de radiologia convencional são simulados com 

anodo de tungstênio e os feixes de mamografia com anodo de 



43 

 

 

molibdênio, seguindo recomendações da norma TRS-457 

(IAEA, 2007); 

• Nesta primeira etapa não foram considerados a câmara monitora e o 

sistema de colimadores presentes no sistema de radiação, pois o 

objetivo era somente obter os espectros de raios X. Estes 

componentes foram considerados nas próximas etapas deste 

trabalho, durante a avaliação dos feixes de raios X e das câmaras 

monitoras. 

 

Para a produção dos espectros, foi criado um tubo de raios X com feixe de 

elétrons em formato cilíndrico de 0,1 cm de raio e anodo com ângulo de 20°. O 

anodo de tungstênio foi utilizado para feixes de radiologia convencional e o anodo 

de molibdênio foi utilizado para feixes de mamografia. Foram simulados oito feixes 

de raios X, sendo quatro deles nas qualidades de radiologia convencional (RQR 3, 

RQR 5, RQR 8 e RQR 9) e os outros quatro nas qualidades de mamografia 

(RQR M1, RQR M2, RQR M3 e RQR M4), segundo descrição do TRS-457 

(IAEA, 2007). Os materiais de anodo e filtro, assim como a tensão utilizada para 

simulação de cada feixe, foram listados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Características utilizadas no sistema de raios X simulado no 

BEAMnrc. 

  

A escolha das espessuras de cada componente presente na simulação (tubo 

de raios X, caixa de chumbo, obturador e roda de filtros) foi realizada a partir de 

Qualidade 
do feixe 

Tensão Anodo 
Espessura 

do filtro 
Qualidade 
do feixe 

Tensão Anodo 
Espessura 

do filtro 
 (kV)  (mm Mo)  (kV)  (mm Al) 

RQR M1 25 Mo 0,013 RQR 3 50 W 2,5 

RQR M2 28 Mo 0,013 RQR 5 70 W 3,0 

RQR M3 30 Mo 0,013 RQR 8 100 W 3,6 

RQR M4 35 Mo 0,013 RQR 9 120 W 4,0 
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suas especificações técnicas. As densidades (ρ) do chumbo, berílio, molibdênio, 

alumínio, tungstênio e ar foram, respectivamente, 11,35 g/cm3, 1,848 g/cm3, 

10,22 g/cm3, 2,6989 g/cm3, 19,3 g/cm3 e 0,0012048 g/cm3. 

Os parâmetros físicos do transporte de radiação utilizados nas simulações 

com o BEAMnrc seguiram as configurações padrões do programa, a menos das 

seguintes alterações (ROGERS et al., 2010): 

 

• O espalhamento Rayleigh foi ativado pois é recomendado para 

simulações de fótons de raios X de baixas energias; 

• A distribuição angular de Bremsstrahlung utilizada foi a de 

Koch-Motz, opção recomendada para simulações de fótons de 

raios X de baixas energias; 

• As seções de choque de Bremsstrahlung utilizadas foram as do 

NIST, recomendadas para simulações de fótons de raios X de baixas 

energias; 

• A ionização por impacto eletrônico foi ativada pois é necessária para 

este tipo de simulação. 

 

O transporte de radiação foi realizado até o limite mínimo de energia de 

1 keV. Foi utilizado também nas simulações do BEAMnrc o método de redução de 

variância Directional Bremsstrahlung Splitting e o fator escolhido foi 1000, com o 

objetivo de aumentar a eficiência das simulações (ROGERS et al., 2010). 

Os espectros de raios X foram obtidos a partir da fluência planar de fótons 

atravessando uma área delimitada por uma circunferência de raio igual a 25 cm no 

ar, correspondente à área máxima disponível para se obter os espectros no sistema 

simulado, à distância de 99 cm do centro do anodo utilizando o BEAM Data 

Processor (MA e ROGERS, 2020). Os espectros foram, então, normalizados pela 

soma do número de fótons de cada intervalo de energia em cada espectro.  

A normalização dos espectros foi importante, pois além de ser prática usual 

para a utilização de espectros como fontes de radiação em simulações, com ela foi 

possível eliminar as diferenças de fluência que existiriam entre os espectros obtidos 

a 99 cm do centro do anodo, como aconteceu neste trabalho, e os espectros 

obtidos diretamente a 100 cm do centro do anodo, distância na qual ocorrem as 

calibrações para essas qualidades de feixes de raios X. 
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Os espectros simulados foram aceitos quando a incerteza no intervalo de 

energia referente a 90% de sua energia máxima era menor que 2% (BONIFÁCIO, 

2007). 

Foram simulados espectros nas qualidades de radiodiagnóstico 

convencional e de mamografia, produzidos sob tensões entre 25 kV e 120 kV. Cada 

espectro simulado foi comparado com os espectros obtidos em referências 

internacionais (FEWELL et al., 1981; BOONE e SEIBERT, 1997; BOONE et 

al., 1997; SISNIEGA et al., 2014). Foram utilizados como referência os métodos 

TASMIP e MASMIP, modelos empíricos de obtenção de espectros de radiação e 

amplamente utilizados na comunidade científica: para feixes produzidos com anodo 

de tungstênio foi utilizado o método TASMIP e para feixes produzidos com anodo 

de molibdênio foi utilizado o método MASMIP. 

As energias médias �̅� de cada espectro foram calculadas a partir da 

Equação 4.1: 

 

   �̅� =  ∑ 𝐸𝑖
𝑘
𝑖=1 𝜙𝑖                                         (Eq. 4.1) 

 

sendo 𝐸𝑖 o valor central do intervalo de energia do espectro e 𝜙𝑖 sua fluência relativa 

correspondente. Os resultados de energia média dos feixes simulados foram 

comparados aos seus valores de referência disponíveis na literatura (PTB, 2015). 

4.2 SEGUNDA ETAPA – SIMULAÇÃO DAS CÂMARAS DE IONIZAÇÃO 

A segunda etapa deste trabalho consistiu em simular todas as câmaras 

monitoras e as câmaras de ionização do tipo padrão utilizadas neste trabalho 

durante a análise dos feixes padrões de raios X e nas análises de dependência 

energética e dependência angular das câmaras monitoras. Também foi simulado o 

suporte de colimadores presente no sistema de raios X do LCI. 

Os seguintes detectores foram simulados: a câmara monitora de 

transmissão comercial PTW, a câmara monitora de transmissão T, a câmara 

monitora em formato anelar G, a câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer, e as 

câmaras de ionização cilíndricas RC6 para feixes de radiodiagnóstico convencional 

e RC6M para feixes de mamografia. 
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Cada câmara de ionização teve seu modelo descrito no formato de arquivos 

de entrada do EGSnrc (KAWRAKOW et al., 2019). O modelo tridimensional de cada 

câmara de ionização foi visualizado com o aplicativo egs_view (KAWRAKOW e 

ROGERS, 2003).  

4.2.1 CÂMARA MONITORA DE TRANSMISSÃO COMERCIAL PTW 

A câmara monitora de transmissão comercial simulada foi o modelo 34014 

da fabricante PTW, com número de série 0040. Ela possui volume sensível duplo 

com total de 86 cm3 de ar e os eletrodos construídos de folhas finas plásticas 

revestidas com grafite no formato de placas paralelas. 

A Figura 4.2 mostra a câmara monitora PTW, e a Figura 4.3 mostra o 

esquema de construção da câmara disponível em suas especificações técnicas 

(PTW, 2019). 

 

 

Figura 4.2 – Câmara monitora PTW localizada no interior do suporte de 

colimadores do sistema de radiação. 
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Figura 4.3 – Esquema de construção da câmara monitora PTW 

disponibilizado nas especificações técnicas do detector. 

Fonte: Adaptado, PTW (2019, p.63) 

 

Devido à dificuldade para obter detalhes das dimensões da câmara monitora 

PTW na imagem de suas especificações técnicas, como pode ser verificado na 

Figura 4.3, foi necessário realizar medições das dimensões na câmara monitora 

PTW presente no LCI: os diâmetros internos e externos da câmara são, 

respectivamente, 14,8 cm e 23,0 cm. Não foi considerado o conector do cabo da 

câmara nesta simulação. O corpo da câmara foi simulado com latão 

(ρ = 8,67 g/cm3), e os eletrodos foram construídos a partir de finas folhas plásticas 

de poliimida (ρ = 1,42 g/cm3) revestidas com grafite (ρ = 1,7 g/cm3). 

4.2.2 CÂMARA MONITORA T 

A câmara monitora T foi desenvolvida no IPEN, construída em modelo de 

transmissão com o objetivo de ser uma alternativa ao modelo comercial 

(YOSHIZUMI, 2010). O volume sensível duplo total da câmara é de 63 cm3 de ar. 

A Figura 4.4 mostra a câmara monitora T desenvolvida, e seu esquema de 

construção foi ilustrado na Figura 4.5 (YOSHIZUMI, 2010). A câmara é composta 

por paredes de polimetilmetacrilato, ou PMMA; eletrodo coletor de folha fina plástica 

revestida por grafite; e janelas de poliéster aluminizado. 
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Figura 4.4 – Câmara monitora T. 

 

 

Figura 4.5 – Esquema de construção da câmara monitora T. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.61) 

 

Os componentes considerados na simulação da câmara foram os descritos 

por Yoshizumi (2010) na construção do detector: as paredes foram simuladas com 

PMMA (ρ = 1,19 g/cm3); o eletrodo coletor foi construído com acetato 

(ρ = 1,425 g/cm3) revestido por grafite; e as janelas foram construídas com poliéster 

(ρ = 1,38 g/cm3) revestido por alumínio. Os eletrodos desta câmara são construídos 

no formato de placas paralelas.  

Devido à incapacidade de calcular separadamente o kerma em duas regiões 

lateralmente adjacentes de mesmo meio no egs_kerma, não foi possível definir 

separadamente dois volumes de ar delimitados pelas dimensões do eletrodo coletor 

e do anel de guarda. Assim, foi realizada uma adaptação na altura de cada metade 

do volume sensível da câmara simulada de 0,5 cm para 0,33 cm, de modo que foi 

possível manter todos os outros componentes, dimensões e volume sensível total 

da câmara monitora T no modelo simulado. 
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4.2.3 CÂMARA MONITORA G 

A câmara monitora G, também desenvolvida no IPEN, possui formato anelar 

de modo que o feixe direto de raios X não entra em contato com a câmara, sendo 

a monitoração realizada pela penumbra do feixe (YOSHIZUMI, 2010). A Figura 4.6 

ilustra a câmara monitora G. 

 

 

Figura 4.6 – Câmara monitora G. 

 

O volume sensível desta câmara é de 160 cm3 de ar, suficientemente grande 

para que seja possível fornecer um sinal devido à irradiação da penumbra do feixe 

de raios X. A câmara monitora G é constituída com corpo de PMMA, janela de 

entrada de poliéster aluminizado, e os eletrodos coletor e de guarda construídos de 

grafite. A Figura 4.7 mostra o esquema de construção da câmara G. 

 

 

Figura 4.7 – Esquema de construção da câmara monitora G. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.60) 
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Assim como a câmara monitora T, os componentes da simulação da câmara 

monitora G seguiram a descrição de Yoshizumi (2010) para a sua construção: as 

paredes foram simuladas com PMMA, a janela de entrada foi construída com 

poliéster revestido com alumínio, e os eletrodos coletor e de guarda foram 

construídos com grafite.  

Devido à incapacidade de separação de regiões lateralmente adjacentes de 

mesmo meio, discutida no item 4.2.2, foi feita uma adaptação na altura do volume 

sensível do modelo simulado para 1,01 cm, de modo que o volume sensível da 

câmara e toda a sua composição original fosse conservada. 

4.2.4 CÂMARA DE IONIZAÇÃO DO TIPO BALDWIN-FARMER 

A câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer é uma câmara cilíndrica com 

volume sensível de 0,6 cm3 de ar e tem uso recomendado em diversos protocolos 

de dosimetria e calibração de detectores (ALMOND et al., 1999; IAEA, 2006). O 

esquema de construção de câmaras de ionização do tipo Baldwin-Farmer com seus 

componentes é mostrado na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 – Esquema de construção de câmaras de ionização do tipo 

Baldwin-Farmer, com dimensões em milímetros. 

Fonte: Adaptado, Mayles et al. (2007, p.292) 

 

A Figura 4.9 mostra a câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer do LCI, 

de modelo NE 2505/3 e número de série 2019. 
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Figura 4.9 – Câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer. 

 

Os componentes da simulação da câmara de ionização do tipo Baldwin-

Farmer foram: paredes de grafite, eletrodo coletor de alumínio, e suporte inferior 

composto por policlorotrifluoroetileno, ou PTCFE (ρ = 2,1 g/cm3) revestido por 

duralumínio (ρ = 2,77 g/cm3). As dimensões externas da câmara foram medidas no 

detector presente no LCI.  

Como observado na Figura 4.8, o modelo original da câmara de ionização 

do tipo Baldwin-Farmer possui uma pequena porção de seu volume sensível na 

extremidade superior da câmara de ionização com o formato de cone. Nas 

simulações deste trabalho, onde a câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer foi 

posicionada na penumbra do feixe e recebendo pouca radiação, caso este pequeno 

volume fosse considerado, os resultados apresentariam grandes incertezas. Para 

reduzir estas incertezas, seria necessário dedicar um grande número de horas de 

simulação no computador onde este trabalho foi realizado. 

Devido a este problema, foi feita uma adaptação na parte superior da 

câmara, já realizada em outros trabalhos apresentados na literatura científica e sem 

prejuízo de resultados, simulando o volume sensível da câmara de ionização do 

tipo Baldwin-Farmer como um corpo totalmente cilíndrico (YI et al., 2008). O volume 

sensível total da câmara e seus componentes foram mantidos de acordo com o 

modelo original. 

4.2.5 CÂMARA DE IONIZAÇÃO RC6 

A câmara de ionização RC6, com número de série 16675 e produzida pela 

empresa RadCal, é a câmara padrão utilizada em feixes de radiodiagnóstico 

convencional no LCI e possui volume sensível de 6 cm3 de ar. As paredes são 

construídas em modelo cilíndrico e de policarbonato revestido com grafite. A 

Figura 4.10 mostra a câmara de ionização RC6 (RADCAL, 2016a).  
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Figura 4.10 – Câmara de ionização RC6. 

Fonte: Radcal (2016a) 

 

As dimensões do modelo são fornecidas em suas especificações técnicas, 

e foram utilizadas como referência para a construção do modelo simulado. O 

esquema de construção da câmara está ilustrado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – Esquema de construção da câmara de Ionização RC6, com 

dimensões em milímetros. 

Fonte: Adaptado, RadCal (2016a) 

 

As paredes desta câmara foram construídas de policarbonato (ρ = 1,2 g/cm3) 

revestidas com grafite, de acordo com as suas especificações técnicas (RADCAL, 

2016a). O suporte inferior da câmara foi simulado com policarbonato revestido por 

alumínio.  

4.2.6 CÂMARA DE IONIZAÇÃO RC6M 

A câmara de ionização RC6M, com número de série 9231 e também 

produzida pela empresa RadCal, é a câmara padrão para feixes de qualidades de 
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mamografia no LCI. Ela é construída com eletrodos de placas paralelas e possui 

volume sensível de 6 cm3 de ar. A Figura 4.12 mostra a câmara de ionização RC6M 

(RADCAL, 2016b). 

 

 

 

Figura 4.12 – Câmara de ionização RC6M. 

Fonte: Radcal (2016b) 

 

Esta câmara de ionização possui corpo construído de acetato, com janela de 

poliéster aluminizado e eletrodo coletor de grafite. A Figura 4.13 mostra o esquema 

em que foi baseada a construção do modelo na simulação. 

 

 

Figura 4.13 – Esquema de construção da câmara de Ionização RC6M, 

com dimensões em milímetros. 

Fonte: Adaptado, RadCal (2016b) 

 

A construção do modelo simulado foi baseada nas especificações técnicas 

do modelo: as paredes foram construídas de acetato, com o eletrodo coletor 

construído de grafite e a janela de entrada construída de poliéster revestido com 

alumínio (RADCAL, 2016b). 
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4.2.7 SUPORTE DE COLIMADORES 

O LCI possui um suporte dos colimadores utilizado durante as calibrações, 

localizado logo após a saída do feixe de raios X da roda de filtros, e onde são 

posicionados dois colimadores e a câmara monitora do sistema de radiação. A 

Figura 4.14 mostra o suporte de colimadores do LCI. 

 

 

Figura 4.14 – Suporte de colimadores do LCI. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.56) 

 

O corpo do suporte de colimadores é composto de alumínio e dois 

colimadores de chumbo que possuem raios de 1,7 cm e 2,54 cm para os feixes 

padrões nas qualidades de radiologia diagnóstica e mamografia. O suporte de 

colimadores foi simulado a partir de suas dimensões medidas no laboratório. 

4.3 TERCEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO DOS FEIXES PADRÕES 

A avaliação dos feixes e das câmaras monitoras foi realizada com o 

aplicativo egs_kerma (KAWRAKOW et al., 2019). Este aplicativo é dedicado ao 

cálculo do kerma, sendo possível simular diversos sistemas de radiação e calcular 

o valor de kerma em uma região específica do modelo simulado. A grandeza 

escolhida para a avaliação na simulação foi o kerma no ar pois esta é a grandeza 

medida durante as calibrações de instrumentos detectores de radiação utilizados 

em energias de mamografia e radiodiagnóstico convencional (IAEA, 2007).  
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Os parâmetros físicos do transporte de radiação utilizados nas simulações 

com o egs_kerma seguiram as configurações padrões do aplicativo, exceto da 

alteração para o uso das seções de choque renormalizadas de efeito fotoelétrico 

MCDF-XCOM (KAWRAKOW e ROGERS, 2003). Não foram utilizadas técnicas de 

redução de variância com o egs_kerma. 

De acordo com a qualidade de feixe a ser testado, são utilizados tipos 

específicos de câmaras de ionização padrão: para os feixes nas qualidades de 

radiologia convencional utilizam-se câmaras de ionização cilíndricas, enquanto 

para os feixes nas qualidades de mamografia utilizam-se câmaras de ionização do 

tipo placas paralelas (PTW, 2019). 

Para cada qualidade de feixe foram realizadas simulações com filtros de 

diversas espessuras de alumínio entre a fonte e a câmara de ionização padrão, 

com o objetivo de se obter uma curva de atenuação. Os valores de kerma no ar 

obtidos na câmara de ionização padrão para cada espessura de filtro de alumínio 

foram ajustados com o método de Yu et al. (1997) utilizando o software GNUPLOT. 

A partir das curvas de atenuação, foi possível determinar os parâmetros de 

qualidade dos feixes: 1a e 2a camadas semirredutoras e coeficientes de 

homogeneidade. 

O posicionamento das câmaras monitoras e das câmaras de ionização 

padrão foi exemplificado na Figura 4.15, na qual a câmara monitora está 

posicionada a 30 cm do anodo, enquanto a câmara de ionização padrão está à 

distância de 100 cm do anodo (IAEA, 2007). 
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Figura 4.15 – Posicionamento da câmara monitora à distância de 30 cm do 

anodo e da câmara de ionização padrão para as qualidades de 

radiodiagnóstico à distância de 100 cm do anodo. 

Fonte: Adaptado, Silva (2013, p.47) 

 

Foi criada uma fonte de raios X circular de 0,1 cm de raio a partir de cada 

espectro simulado na primeira etapa do trabalho, posicionada à distância de 100 cm 

da câmara de ionização padrão de cada qualidade de feixe. Também foram 

posicionados o suporte de colimadores e a câmara monitora na simulação, de modo 

que a câmara monitora fosse posicionada a 30 cm da fonte. O transporte de 

radiação foi realizado até o limite mínimo de energia de 10 keV. 

Os filtros atenuadores de alumínio utilizados para a construção da curva de 

atenuação foram posicionados entre o suporte de colimadores e a câmara de 

ionização padrão. Também foi considerado na simulação o pequeno suporte dos 

filtros utilizado neste tipo de irradiação, construído de alumínio. 

Inicialmente cada feixe teve seus parâmetros de qualidade avaliados 

utilizando a câmara monitora comercial da PTW na simulação, pois esta é a câmara 

monitora utilizada no LCI durante as irradiações. Caso o feixe fosse aprovado nesta 

etapa, ou seja, se seus parâmetros de qualidade estivessem de acordo com o 

descrito no documento TRS-457 (IAEA, 2007), então a simulação era repetida, 

porém desta vez utilizando a câmara monitora de transmissão T. O objetivo de se 
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realizar essa nova verificação com a câmara T foi verificar se ela altera a qualidade 

do feixe, endurecendo-o a ponto de fazer com que seus parâmetros de qualidade 

fiquem em desacordo com as normas internacionais (IAEA, 2007). 

4.4 QUARTA ETAPA – AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E 

DEPENDÊNCIA ANGULAR DAS CÂMARAS MONITORAS 

Nesta etapa foram realizadas simulações para a avaliação da dependência 

energética e da dependência angular das câmaras monitoras, descritas nas 

próximas seções. 

4.4.1 FATORES DE TRANSFERÊNCIA DE CALIBRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DAS CÂMARAS MONITORAS 

Os fatores de calibração das câmaras monitoras foram obtidos em 

simulações para cada feixe padrão produzido, a partir da razão entre os valores de 

kerma no ar obtidos com a câmara de ionização padrão e com a câmara monitora 

a ser testada, sendo assim adimensionais. 

O sistema de radiação é o mesmo utilizado na obtenção das curvas de 

atenuação, exceto pela retirada dos filtros atenuadores e do suporte de filtros. As 

câmaras monitoras foram colocadas no interior do suporte de colimadores, a 30 cm 

da fonte, enquanto as câmaras padrões das qualidades de radiodiagnóstico 

convencional e mamografia foram posicionadas a 100 cm da fonte. A câmara 

monitora PTW e a câmara monitora T ficaram em contato com o feixe direto de 

radiação, enquanto as câmaras de ionização do tipo Baldwin-Farmer e monitora G 

realizam a monitoração na região de penumbra do feixe direto. 

O transporte de radiação foi realizado até o limite mínimo de energia de 

10 keV. Os fatores de calibração foram obtidos com incertezas menores que 5%, e 

então esses resultados foram normalizados para o feixe de referência da qualidade 

testada. 
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4.4.2 AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ANGULAR DAS CÂMARAS MONITORAS 

A dependência angular da câmara monitora PTW, da câmara monitora T e 

da câmara monitora G foi avaliada a partir de pequenos deslocamentos ao redor 

de seu eixo vertical de rotação, entre ±10°.  

Cada câmara monitora foi testada com feixes de raios X monoenergéticos 

de energia igual à energia média de referência para cada feixe padrão simulado 

(PTB, 2015). 

A Figura 4.16 ilustra como foram realizados os deslocamentos das câmaras 

monitoras dentro do suporte de colimadores, posição na qual normalmente são 

utilizadas. 

 

 

Figura 4.16 – Indicação dos deslocamentos realizados nas câmaras 

monitoras durante a avaliação de dependência angular, exemplificado na 

figura com a câmara monitora PTW. 

  

Os ângulos escolhidos para a avaliação foram 0°, ±1°, ±2°, ±3°, ±5°, ±7° e 

±10°, pois são possíveis ângulos em que a câmara pode ser deslocada em um 

sistema de radiação, sendo ±10° um erro grande e facilmente detectado por quem 

realiza a calibração. Deslocamentos em ângulos maiores que ±10° também são 

impedidos devido ao tamanho do suporte de colimadores onde as câmaras 

monitoras são posicionadas. O transporte de radiação foi realizado até o limite 

mínimo de energia de 10 keV. 
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4.5 CÁLCULO DE INCERTEZAS 

Neste trabalho foram considerados somente incertezas de origem 

estatística. Seja 𝑧 uma função de duas variáveis, 𝑥 e 𝑦. As incertezas de 𝑧 (𝜎𝑧) 

foram calculadas a partir da Equação de Propagação de Incertezas, mostrada na 

Equação 4.2 (INMETRO, 2012a). 

 

   𝜎𝑧 = √(
𝜕𝑧

𝜕𝑥
𝜎𝑥)

2

+ (
𝜕𝑧

𝜕𝑦
𝜎𝑦)

2

+ 2 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) (
𝜕𝑧

𝜕𝑥
) (

𝜕𝑧

𝜕𝑦
)                (Eq. 4.2) 

 

sendo 𝜕𝑧 𝜕𝑥⁄  e 𝜕𝑧 𝜕𝑦⁄  as derivadas parciais da função 𝑧 em relação às variáveis 𝑥 

e 𝑦, 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 as incertezas de 𝑥 e 𝑦, e 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) a covariância entre as variáveis 𝑥 e 

𝑦.  

 As incertezas mostradas em todos os gráficos e tabelas deste trabalho foram 

calculadas pela incerteza combinada (𝜎𝑐), considerando o fator de abrangência (k) 

igual a 2 e fornecendo nível de confiança de aproximadamente 95%, obtidas a partir 

da Equação 4.3 (INMETRO, 2012a). 

 

   𝜎𝑐 =  2𝜎𝑧                                           (Eq. 4.3) 

 



60 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas próximas seções são apresentados os resultados obtidos após a 

realização das quatro etapas do projeto. 

5.1 SIMULAÇÃO DOS ESPECTROS DE RAIOS X 

A Figura 5.1 ilustra a configuração final dos componentes da simulação do 

sistema de raios X criados no BEAMnrc para a produção de feixes de radiologia 

diagnóstica, com o anodo de tungstênio e filtros adicionais de alumínio. Para feixes 

de mamografia o sistema foi o mesmo, a menos das substituições no anodo e filtros 

adicionais para molibdênio.  

 

 

Figura 5.1 – Sistema de raios X simulado no BEAMnrc, composto pelo 

tubo de raios X no interior de uma blindagem de chumbo, obturador e roda 

de filtros. As dimensões da figura são mostradas em centímetros. 
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As Figuras 5.2 a 5.9 mostram os espectros obtidos nas simulações, 

comparados aos espectros obtidos em referências internacionais. Devido a 

algumas diferenças existentes entre o modelo simulado e o modelo físico do tubo 

de raios X, como por exemplo a ausência do sistema refrigerador do tubo de raios X 

na simulação, as filtrações necessárias para se obter os feixes padrões não foram 

as mesmas utilizadas no LCI, porém suficientes para que os feixes apresentassem 

os parâmetros de qualidades definidos no TRS-457 (IAEA, 2007), assim como os 

feixes produzidos no laboratório. Os espectros aprovados de radiologia 

convencional foram obtidos utilizando até 1,5 x 108 histórias, e os espectros 

aprovados de mamografia foram obtidos utilizando 6 x 108 histórias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Espectro RQR M1 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

25 kV e filtração adicional de 0,013 mm de molibdênio, comparado com o 

espectro de referência MASMIP. 
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Figura 5.3 – Espectro RQR M2 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

28 kV e filtração adicional de 0,013 mm de molibdênio, comparado com o 

espectro de referência MASMIP. 

 

 

Figura 5.4 – Espectro RQR M3 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

30 kV e filtração adicional de 0,013 mm de molibdênio, comparado com o 

espectro de referência MASMIP. 
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Figura 5.5 – Espectro RQR M4 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

35 kV e filtração adicional de 0,013 mm de molibdênio, comparado com o 

espectro de referência MASMIP. 

 

 

Figura 5.6 – Espectro RQR 3 simulado no BEAmnrc, com tensão de 50 kV 

e filtração adicional de 2,5 mm de alumínio, comparado com o espectro de 

referência TASMIP. 
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Figura 5.7 – Espectro RQR 5 simulado no BEAmnrc, com tensão de 70 kV 

e filtração adicional de 3,0 mm de alumínio, comparado com o espectro de 

referência TASMIP. 

 

 

Figura 5.8 – Espectro RQR 8 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

100 kV e filtração adicional de 3,6 mm de alumínio, comparado com o 

espectro de referência TASMIP. 
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Figura 5.9 – Espectro RQR 9 simulado no BEAmnrc, com tensão de 

120 kV e filtração adicional de 4,0 mm de alumínio, comparado com o 

espectro de referência Fewell et al, 1981. 

 

Pode-se identificar nos espectros simulados os picos de raios X 

característicos dos anodos de tungstênio (59 keV, 67 keV e 69 keV) e molibdênio 

(17 keV e 19 keV), e que eles são similares aos dos seus espectros de referência. 

A Tabela 5.1 contém as energias médias calculadas de cada espectro, a 

partir da Equação 4.1, e suas respectivas incertezas. As energias médias 

calculadas estão de acordo com o esperado para feixes padrões de raios X obtidos 

com essas tensões (PTB, 2015). A diferença máxima entre a energia média 

simulada e sua referência ocorreu no feixe RQR M1 e foi de apenas 1 keV, que 

pode ter acontecido pela pequena diferença entre a espessura do filtro de 

molibdênio utilizado para a obtenção dos feixes padrões de mamografia nos 

espectros simulados e na referência. 
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Tabela 5.1 – Energias médias dos feixes simulados nas qualidades de 

radiodiagnóstico convencional e mamografia comparadas às energias 

médias de referência (PTB, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 SIMULAÇÃO DAS CÂMARAS DE IONIZAÇÃO E SISTEMA DE RAIOS X 

Nesta seção são apresentados separadamente os modelos simulados das 

câmaras de ionização e do sistema de colimadores utilizados neste projeto.  

5.2.1 MODELO SIMULADO DA CÂMARA MONITORA DE TRANSMISSÃO 

COMERCIAL PTW 

A Figura 5.10 mostra o modelo simulado da câmara monitora PTW. 

 

Qualidade 
do feixe 

Tensão 
Energia 
média 

simulação 

Energia 
média 

referência 
 (kV) (keV) (keV) 

RQR M1 25 15,07±0,03 16,1 

RQR M2 28 15,93±0,03 16,7 

RQR M3 30 16,43±0,03 17,1 

RQR M4 35 17,50±0,03 18,1 

RQR 3 50 32,06±0,07 32,5 

RQR 5 70 39,96±0,06 40,3 

RQR 8 100 50,63±0,06 50,8 

RQR 9 120 56,45±0,07 56,6 
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Figura 5.10 – Modelo simulado da câmara monitora PTW. 

  

5.2.2 MODELO SIMULADO DA CÂMARA MONITORA T 

A Figura 5.11 mostra a câmara monitora T simulada. 

 

 

Figura 5.11 – Modelo simulado da câmara monitora T. 
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5.2.3 MODELO SIMULADO DA CÂMARA MONITORA G 

A Figura 5.12 mostra a câmara monitora G que foi simulada. 

 

 

Figura 5.12 – Modelo simulado da câmara monitora G. 

 

5.2.4 MODELO SIMULADO DA CÂMARA DE IONIZAÇÃO DO TIPO BALDWIN-

FARMER 

A Figura 5.13 mostra a câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer 

simulada. 

 

 

 Figura 5.13 – Modelo simulado da câmara de ionização do tipo 

Baldwin-Farmer. 
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5.2.5 MODELO SIMULADO DA CÂMARA DE IONIZAÇÃO RC6 

A Figura 5.14 mostra a câmara de ionização RC6 simulada. 

 

 

Figura 5.14 – Modelo simulado da câmara de ionização RC6. 

 

5.2.6 MODELO SIMULADO DA CÂMARA DE IONIZAÇÃO RC6M 

A Figura 5.15 mostra a câmara de ionização RC6M simulada. 

 

 

Figura 5.15 – Modelo simulado da câmara de ionização RC6M. 
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5.2.7 MODELO SIMULADO DO SUPORTE DE COLIMADORES 

A Figura 5.16 mostra o suporte de colimadores simulado. O suporte de 

colimadores foi simulado com corpo de alumínio e colimadores de chumbo, 

mesmos materiais do suporte real do LCI.  

 

 

Figura 5.16 – Modelo simulado do suporte de colimadores. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS FEIXES PADRÕES 

A Figura 5.17 ilustra o sistema de radiação simulado para a avaliação dos 

feixes padrões de radiologia convencional utilizando a câmara monitora PTW, 

câmara monitora T e a câmara de ionização RC6. Para a avaliação de feixes de 

mamografia foi utilizada a câmara de ionização RC6M. 
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Figura 5.17 – Sistemas simulados para a obtenção das curvas de 

atenuação para feixes de radiologia convencional utilizando a câmara 

monitora PTW (superior) e a câmara monitora T (inferior). 

 

Nas Figuras 5.18 a 5.25 são comparadas as curvas de atenuação dos feixes 

simulados utilizando a câmara monitora PTW e a câmara monitora T. Foram 

utilizadas 1 x 107 histórias nessas simulações. 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Curvas de atenuação do feixe RQR M1 utilizando as 

câmaras monitoras PTW e T. 
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Figura 5.19 – Curvas de atenuação do feixe RQR M2 utilizando as 

câmaras monitoras PTW e T. 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Curvas de atenuação do feixe RQR M3 utilizando as 

câmaras monitoras PTW e T. 
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Figura 5.21 – Curvas de atenuação do feixe RQR M4 utilizando as 

câmaras monitoras PTW e T. 

 

 

 

 

Figura 5.22 – Curvas de atenuação do feixe RQR 3 utilizando as câmaras 

monitoras PTW e T. 
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Figura 5.23 – Curvas de atenuação do feixe RQR 5 utilizando as câmaras 

monitoras PTW e T. 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Curvas de atenuação do feixe RQR 8 utilizando as câmaras 

monitoras PTW e T. 
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Figura 5.25 – Curvas de atenuação do feixe RQR 9 utilizando as câmaras 

monitoras PTW e T. 

 

As Tabelas 5.2 e 5.3 mostram os parâmetros de qualidade determinados 

para cada qualidade de radiação e suas respectivas incertezas. 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros de qualidade dos feixes simulados avaliados no sistema 

com a câmara monitora PTW. Razão kerma no ar = Razão entre o kerma no ar 

obtido com a espessura da 1ª CSR e o obtido sem atenuador. 

    

Qualidade 
do feixe 

1ª CSR 
(mm Al)  

Razão kerma no ar 
(%)  

Coeficiente de 
homogeneidade  

 MC TRS-457 MC TRS-457 MC TRS-457 

       

RQR M1 0,2750±0,0025 0,28±0,02 49,8±0,8 48,5 a 51,5 - - 

RQR M2 0,3086±0,0017 0,31±0,02 50,1±0,8 48,5 a 51,5 - - 

RQR M3 0,3280±0,0024 0,33±0,02 49,6±0,7 48,5 a 51,5 - - 

RQR M4 0,364±0,003 0,36±0,02 50,2±0,7 48,5 a 51,5 - - 

RQR3 1,746±0,021 1,78±0,05 49,6±0,7 48,5 a 51,5 0,768±0,019 0,76±0,02 

RQR5 2,621±0,021 2,58±0,08 49,9±0,7 48,5 a 51,5 0,712±0,012 0,71±0,02 

RQR8 4,06±0,06 3,97±0,12 50,5±0,7 48,5 a 51,5 0,668±0,020 0,68±0,02 

RQR9 5,01±0,06 5,00±0,15 49,4±0,7 48,5 a 51,5 0,684±0,018 0,68±0,02 
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Tabela 5.3 – Parâmetros de qualidade dos feixes simulados avaliados no sistema 

com a câmara monitora T. Razão kerma no ar = Razão entre o kerma no ar obtido 

com a espessura da 1ª CSR e o obtido sem atenuador. 

    

Qualidade 
do feixe 

1ª CSR 

(mm Al)  

Razão kerma no ar 

(%)  

Coeficiente de 

homogeneidade  

  MC TRS-457 MC TRS-457 MC TRS-457 

       

RQR M1 0,2783±0,0009 0,28±0,02 50,4±0,8 48,5 a 51,5 - - 

RQR M2 0,3108±0,0021 0,31±0,02 50,1±0,8 48,5 a 51,5 - - 

RQR M3 0,329±0,003 0,33±0,02 50,2±0,7 48,5 a 51,5 - - 

RQR M4 0,371±0,003 0,36±0,02 49,9±0,7 48,5 a 51,5 - - 

RQR3 1,755±0,021 1,78±0,05 50,1±0,7 48,5 a 51,5 0,770±0,019 0,76±0,02 

RQR5 2,602±0,021 2,58±0,08 50,5±0,7 48,5 a 51,5 0,702±0,012 0,71±0,02 

RQR8 4,08±0,05 3,97±0,12 50,2±0,7 48,5 a 51,5 0,676±0,019 0,68±0,02 

RQR9 4,92±0,07 5,00±0,15 50,1±0,7 48,5 a 51,5 0,665±0,020 0,68±0,02 
       

 

A câmara monitora PTW apresentou diferenças percentuais mínimas e 

máximas nos valores de 1ª CSR entre os resultados da simulação e os valores 

recomendados no TRS-457 (IAEA, 2007) de -1,8% e +1,1% para feixes de 

qualidades de mamografia e de -1,7% e +2,3% para feixes de radiodiagnóstico 

convencional. As variações máximas dos valores de razão kerma no ar e 

coeficientes de homogeneidade obtidos com a câmara monitora PTW em relação 

aos valores de referência do TRS-457 foram de -0,6% e -1,5%, respectivamente.  

A câmara monitora T apresentou intervalos de variação percentual nos 

valores de 1ª CSR entre os valores obtidos na simulação e os valores 

recomendados no TRS-457 (IAEA, 2007) de -0,3% a +3% para feixes de 

mamografia e de -1,1% a +2,8% para feixes de radiodiagnóstico convencional. A 

variação máxima do valor de razão kerma no ar e do coeficiente de homogeneidade 

em relação aos valores de referência do TRS-457 foi de +0,5% e -1,5%, 

respectivamente. 

Todos os feixes simulados estão de acordo com os parâmetros de qualidade 

descritos no TRS-457 (IAEA, 2007). Comparando os valores de 1ª CSR obtidos na 
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simulação com a câmara monitora T em relação aos valores obtidos com a câmara 

monitora PTW, percebe-se uma variação percentual entre +0,3% e +1,9% para os 

feixes de mamografia e entre -1,8% e +0,5% para feixes de radiodiagnóstico 

convencional.     

A partir dos gráficos e tabelas pode-se verificar que a câmara de 

transmissão T não endureceu os feixes testados a ponto de seus parâmetros de 

qualidade ficarem fora do determinado pelas normas internacionais (IAEA, 2007). 

5.4 AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E DEPENDÊNCIA 

ANGULAR DAS CÂMARAS MONITORAS 

Nesta seção são apresentados os resultados da avaliação de dependência 

energética e dependência angular das câmaras monitoras. 

5.4.1 FATORES DE TRANSFERÊNCIA DE CALIBRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DAS CÂMARAS MONITORAS 

A Figura 5.26 mostra os sistemas de radiação simulados para a obtenção 

dos fatores de calibração de cada câmara monitora para feixes de radiologia 

convencional, utilizando a câmara de ionização RC6. Para os feixes de mamografia 

foi utilizada a câmara de ionização RC6M. 

 

 

Figura 5.26 – Sistemas de radiação simulados para obtenção dos fatores 

de calibração da câmara monitora PTW (superior esquerdo), da câmara 

monitora T (superior direito), da câmara monitora G (inferior esquerdo) e da 

câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer (inferior direito). 
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As Tabelas 5.4 a 5.7 mostram os valores dos fatores de calibração obtidos 

para as câmaras monitoras, normalizados para a qualidade de feixe de referência, 

assim como uma comparação com os fatores de correção experimentais obtidos 

por Yoshizumi (2010). Foram utilizadas até 4 x 108 histórias nessas simulações. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.4 – Fatores de calibração para a câmara monitora PTW. 

 

Qualidade 

do feixe 

Fator de 

calibração 

Fator de 

correção 

Fator de 

correção 

  Xavier (MC) Xavier (MC) Yoshizumi 

RQR 3 0,617±0,004 0,970±0,009 1,016±0,013 

RQR 5 0,636±0,004 1,000±0,009 1,000±0,018 

RQR 8 0,649±0,004 1,021±0,009 1,018±0,011 

RQR 9 0,651±0,004 1,024±0,009 1,029±0,012 

RQR M1 0,588±0,004 0,979±0,009 1,014±0,014 

RQR M2 0,600±0,004 1,000±0,010 1,000±0,014 

RQR M3 0,608±0,004 1,014±0,010 0,989±0,014 

RQR M4 0,623±0,004 1,038±0,010 0,960±0,014 
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Tabela 5.5 – Fatores de calibração para a câmara monitora T. 

 

Qualidade 

do feixe 

Fator de 

calibração 

Fator de 

correção 

Fator de 

correção 

  Xavier (MC) Xavier (MC) Yoshizumi 

RQR 3 0,3465±0,0023 0,969±0,008 1,096±0,012 

RQR 5 0,3575±0,0024 1,000±0,008 1,000±0,011 

RQR 8 0,3649±0,0024 1,022±0,008 0,918±0,010 

RQR 9 0,3679±0,0023 1,031±0,008 0,856±0,009 

RQR M1 0,3227±0,0022 0,975±0,008 1,009±0,014 

RQR M2 0,3312±0,0022 1,000±0,009 1,000±0,014 

RQR M3 0,3338±0,0022 1,008±0,009 0,994±0,014 

RQR M4 0,3419±0,0022 1,032±0,009 0,979±0,014 

 

 

 

Tabela 5.6 – Fatores de calibração para a câmara monitora G. 

 

Qualidade 

do feixe 

Fator de 

calibração 

Fator de 

correção 

Fator de 

correção 

  Xavier (MC) Xavier (MC) Yoshizumi 

RQR 3 79,6±1,3 1,128±0,027 1,059±0,012 

RQR 5 70,6±1,2 1,000±0,024 1,000±0,011 

RQR 8 69,4±1,3 0,983±0,025 0,830±0,009 

RQR 9 66,4±1,2 0,940±0,024 0,549±0,006 

RQR M1 290±5 1,118±0,026 1,109±0,015 

RQR M2 259±4 1,000±0,023 1,000±0,014 

RQR M3 241±4 0,930±0,021 0,939±0,014 

RQR M4 219±3 0,847±0,019 0,825±0,012 
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Tabela 5.7 – Fatores de calibração para a câmara de ionização do tipo 

Baldwin-Farmer. 

 

Qualidade 

do feixe 

Fator de 

calibração 

Fator de 

correção 

Fator de 

correção 

  Xavier (MC) Xavier (MC) Yoshizumi 

RQR 3 26,5±1,1 1,05±0,07 1,015±0,008 

RQR 5 25,2±1,2 1,00±0,07 1,000±0,008 

RQR 8 24,5±1,1 0,97±0,06 1,006±0,008 

RQR 9 23,5±1,0 0,93±0,06 0,993±0,008 

RQR M1 74,5±2,5 1,10±0,05 1,002±0,014 

RQR M2 67,6±2,2 1,00±0,05 1,000±0,014 

RQR M3 65,4±2,1 0,97±0,04 0,999±0,014 

RQR M4 62,0±2,0 0,92±0,04 0,994±0,014 

 

 

 

Com relação à dependência energética, a partir dos resultados das 

Tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 pode-se perceber que os fatores de correção obtidos 

neste projeto, obtidos a partir de simulações com o Método de Monte Carlo, estão 

de acordo com os resultados experimentais apresentados por Yoshizumi (2010) 

para as qualidades de radiologia convencional e mamografia. 

A câmara monitora PTW simulada apresentou a variação máxima do fator 

de correção de +3,8% para o feixe RQR M4, enquanto a variação máxima 

experimental foi de -4% (YOSHIZUMI, 2010). 

A câmara T simulada apresentou, para feixes de radiologia diagnóstica, uma 

variação experimental de até -14,4% no fator de correção (YOSHIZUMI, 2010), 

enquanto para o modelo simulado a variação máxima foi de +3,1%. Para os feixes 

de mamografia as variações experimentais e das simulações não foram maiores 

que ±3,2%. 

A câmara G simulada apresentou a maior dependência energética, assim 

como os resultados experimentais apresentados por Yoshizumi (2010). Para feixes 
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de radiodiagnóstico convencional foram obtidos nas simulações valores de fatores 

de correção de -6% até +12,8%, em comparação com os valores experimentais de 

-45,1% até +5,9%, e para feixes de mamografia foram obtidos valores de correção 

de -15,3% até +11,8%, em comparação com os valores experimentais de -17,5% 

até +10,9%. 

A câmara Baldwin-Farmer simulada apresentou maior dependência 

energética para os fatores de correção se comparados aos resultados 

experimentais (YOSHIZUMI, 2010), porém ainda assim ela foi menor que a da 

câmara G. Para feixes de radiodiagnóstico convencional foram obtidos nas 

simulações valores de correção de -7% até +5%, em comparação com os valores 

experimentais de -0,7% até +1,5%, e para feixes de mamografia foram obtidos nas 

simulações valores de correção de -8% até +10%, em comparação com os valores 

experimentais de -0,4% até +0,2%. 

A Figura 5.27 ilustra como foi o esquema utilizado por Yoshizumi (2010) para 

obter os fatores de correção experimentais tabelados anteriormente. É válido 

destacar que as filtrações utilizadas por Yoshizumi, de acordo com a norma 

IEC 1267 (IEC, 1994), eram fixas de 2,5 mm de alumínio, porém a configuração foi 

bastante similar à utilizada neste trabalho, pois todos os filtros dos feixes também 

foram posicionados antes dos colimadores e da câmara monitora. 

  

 

Figura 5.27 – Sistema utilizado por Yoshizumi (2010) para obter os fatores 

de correção experimentais listados nas Tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7. 

Fonte: Adaptado, Yoshizumi (2010, p.48) 
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5.4.2 AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ANGULAR DAS CÂMARAS MONITORAS 

A Figura 5.28 exemplifica o sistema simulado para a avaliação da 

dependência angular com a câmara monitora PTW em seus deslocamentos 

máximos de ±10° dentro do suporte de colimadores. Os mesmos deslocamentos 

foram realizados para a câmara monitora T e para a câmara monitora G durante as 

simulações. 

 

 

Figura 5.28 – Deslocamentos máximos de ±10° da câmara monitora PTW 

dentro do suporte de colimadores durante simulações para avaliação da 

dependência angular. 

 

As Figuras 5.29 e 5.30 mostram os valores de kerma no ar obtidos durante 

os testes de dependência angular, normalizados para o valor obtido em 0°, para a 

câmara monitora PTW e a câmara monitora T. Foram utilizadas 1 x 107 histórias 

nas simulações, utilizando feixes monoenergéticos de raios X de energia igual à 

energia média de feixes padrões de mamografia e radiodiagnóstico convencional 

(PTB, 2015). 
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Figura 5.29 – Variação da resposta do modelo simulado da câmara 

monitora PTW para variações angulares entre ±10°. 

 

 

Figura 5.30 – Variação da resposta do modelo simulado da câmara 

monitora T para variações angulares entre ±10°. 

 

É possível perceber que as respostas dos modelos simulados da câmara 

monitora PTW e da câmara monitora T estão dentro do limite de ±3% do valor obtido 

a 0° para variações angulares entre ±5° (IEC, 1997), indicando que as duas 

câmaras monitoras possuem pequena dependência angular para as energias 

testadas. 
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Devido à monitoração do feixe a partir de sua penumbra, o número de 

histórias utilizado para a avaliação de dependência angular da câmara monitora G 

foi de 1 x 108 histórias, o que permitiu obter incertezas menores nos resultados das 

simulações. As Figuras 5.31 e 5.32 mostram os valores de kerma no ar obtidos 

durante os testes de dependência angular da câmara monitora G, normalizados 

para o valor obtido em 0°, utilizando as mesmas energias de feixe testadas com a 

câmara monitora PTW e com a câmara monitora T. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31 – Variação da resposta do modelo simulado da câmara 

monitora G em ângulos entre ±10° para feixes com energias de 

mamografia. 
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Figura 5.32 – Variação da resposta do modelo simulado da câmara 

monitora G em ângulos entre ±10° para feixes com energias de 

radiodiagnóstico convencional. 

 

Para os feixes de energias das qualidades de mamografia, a maior incerteza 

do valor de kerma no ar relativo foi ±1,9%, enquanto para os feixes de energias das 

qualidades de radiodiagnóstico convencional a maior incerteza foi ±2,9%.  

Dentro do intervalo de ±5° pode-se verificar que a resposta da câmara 

monitora G, relativa ao valor obtido a 0°, possui a tendência de estar dentro de ±3%, 

como recomendado em normas internacionais (IEC, 1997). Estes resultados 

indicam que a câmara G, assim como a câmara monitora PTW e a câmara 

monitora T, possui pequena dependência angular. 
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6 CONCLUSÕES 

Neste projeto foi utilizado o método de Monte Carlo para a avaliação do 

desempenho de câmaras monitoras que são utilizadas durante calibrações de 

detectores em feixes de raios X. As quatro câmaras monitoras testadas foram: a 

câmara monitora comercial PTW, a câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer, e 

as câmaras monitoras T e G desenvolvidas no IPEN (YOSHIZUMI, 2010). 

As qualidades testadas foram radiologia convencional e mamografia. Os 

espectros de cada qualidade foram simulados com o software BEAMnrc (ROGERS 

et al, 2010). Como as câmaras monitoras são utilizadas em sua rotina em feixes 

padrões de radiação, seria interessante realizar a simulação de seu funcionamento 

com feixes de radiação que atendem aos parâmetros de qualidade definidos em 

normas (IAEA, 2007). Então, os feixes e as câmaras de ionização foram simulados 

e testados com o software egs_kerma (KAWRAKOW, 2019). 

Os espectros simulados neste trabalho são similares aos obtidos com outras 

metodologias de referência, e a partir dos resultados de seus parâmetros de 

qualidades pôde-se perceber que eles estão de acordo com as normas 

internacionais, seja utilizando a câmara monitora comercial PTW ou a câmara 

monitora T.  

Foram obtidos os fatores de transferência de calibração para as quatro 

câmaras monitoras em todos os feixes testados, e foi realizada a comparação entre 

os resultados obtidos nas simulações e os resultados obtidos experimentalmente 

por Yoshizumi (2010) para as qualidades de radiodiagnóstico convencional e 

mamografia. Pode-se verificar que os resultados das simulações estão de acordo 

com os experimentais para essas qualidades de feixe, e que a câmara monitora T 

apresenta uma dependência energética relativamente baixa se comparada à 

câmara monitora comercial PTW. Ambas são câmaras de transmissão, porém a 

vantagem da câmara T é o seu desenvolvimento nacional e de menor custo. 

A câmara monitora G apresentou, como esperado a partir de resultados 

experimentais, alta dependência energética. Como a câmara monitora G tem a 

finalidade de monitorar o feixe e não de determinar o kerma no ar em um volume, 

isso não impede a sua utilização. Outra vantagem desta câmara é a não 

perturbação do feixe padrão, pois a monitoração ocorre na penumbra do feixe. 
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A câmara de ionização do tipo Baldwin-Farmer simulada apresentou 

dependência energética um pouco maior do que os valores experimentais, o que 

pode ter acontecido por possíveis duas razões: algumas pequenas diferenças entre 

a câmara original e o modelo simulado que não puderam ser totalmente 

representadas no modelo da simulação, dificuldade comum em trabalhos que 

tentam reproduzir câmaras comerciais; ou o número de histórias insuficiente para 

diminuir ainda mais as incertezas obtidas. 

Os fatores de correção apresentados neste projeto também podem diferir um 

pouco para os apresentados por Yoshizumi, pois estes fatores foram obtidos 

utilizando a metodologia descrita na norma IEC 1267 (IEC, 1994), onde os filtros 

dos feixes são fixos de 2,5 mm de alumínio. 

 A dependência angular das câmaras monitoras PTW, T e G foi avaliada para 

as energias médias de referência de todos os feixes de raios X simulados neste 

trabalho. Foi possível observar que os modelos de câmaras monitoras PTW e T 

simulados possuem respostas dentro do limite estabelecido na norma IEC 61674 

(IEC, 1997). Os resultados de análise da dependência angular da câmara 

monitora G indicam que este modelo também possui baixa dependência angular. 

 Uma pesquisa futura decorrente deste trabalho pode envolver a simulação 

de feixes padrões em qualidades de tomografia computadorizada para serem 

utilizados na avaliação destas câmaras monitoras, assim como realizar uma análise 

experimental das câmaras monitoras no LCI com feixes padrões nestas qualidades 

para que seja possível realizar a validação dos resultados.   
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