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EMENTA 

 

Objetivo: 

Consolidar fundamentos da metrologia das radiações por meio de aulas experimentais, 

para capacitar o aluno a compreender conceitos de dosimetria e adotar a cultura 

metrológica num laboratório de radiações ionizantes, além de aperfeiçoar a forma de 

registro dos experimentos realizados. 

Temas: 

1. Verificação da confiabilidade metrológica do dosímetro padrão LS-01 PTW; 

2. Determinação da taxa de kerma no ar, Ka, em feixes de 137Cs, com expressão das 

incertezas; 

3. Calibração de dosímetros individuais eletrônicos em termos do equivalente de 

dose individual, Hp(10), em 137Cs; 

4. Medidas de parâmetros de caracterização de feixes de raios X (filtração inerente, 

tensão no tubo, camada semirredutora, espectro de energia); 

5. Teste de desempenho de dosímetros individuais eletrônicos para diferentes 

energias de feixes de raios X contínuos e pulsados. 

7. Calibração de monitor de radiação tipo Geiger-Müller, em termos de equivalente 

de dose ambiente, H*(10), em feixe de 137Cs; 

8. Metrologia de radiação beta – medida da dose absorvida no ar com câmara de 

extrapolação. 
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