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RESUMO

Existem vários recursos para evitar que os indivíduos recebam doses equivalentes de 

radiação, excessivas ou desnecessárias e a proteção radiológica  avalia se esses recursos são 

realmente eficientes, através da monitoração de área. A monitoração de área é utilizada para 

dar uma indicação dos níveis de radiação existentes em determinados locais. Utilizando-se 

deste método, pode-se estimar a dose recebida pelo pessoal que ocupa uma área específica, 

por um determinado tempo. O  objetivo  desse  trabalho  foi  a  construção  de  um  monitor 

portátil, constituído de uma câmara de ionização em material equivalente ao tecido (CITE), 

com um volume de 600cc e de sua eletrônica associada que permite medir radiação gama e 

raios-X. Os resultados mostram uma resposta linear do monitor para diferentes taxas de dose. 

O teste de estabilidade da sua resposta também mostrou uma boa reprodutibilidade de  ±1%. 

Uma pequena dependência energética para energias entre 16 - 200keV dentro da norma IEC 

60846, 2001. Para a faixa de energia 200 - 1250keV, a dependência está acima dos valores  

estipulados pela IEC 60846, para esta faixa de energia é necessário a utilização de filtros para 

melhorar a dependência energética.

Palavras-chave: monitoração de área, monitor portátil, câmara de ionização, equivalente ao 

tecido  
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ABSTRACT 

There  are  several  ways  to  prevent  individuals  from  receiving  excessive  or 

unnecessary equivalent doses of radiation, and area monitoring contributes to the radiation 

protection in the assessment whether these means are really efficient. The area monitoring is 

used to give an indication of radiation levels in certain locations. Using this method, one can 

estimate the dose received by staff occupying a particular area for a certain period of time. 

Hence,  the aim of this  work was the construction of a portable monitor,  consisting of an 

ionization chamber, with a volume of 600cc and built from equivalent tissue material, and of 

its  associated electronics. Radiation measurements of gamma and X-rays beans were then 

possible. The results showed a linear response of the monitor for different dose rates. The 

stability test of the response also showed a good reproductibility within ± 1%. A low energy 

dependence for energies between 16 - 200keV was observed, and complied well with the IEC 

60846 standard. However, for the energy range 200 - 1250keV, the discrepancies to the IEC 

standard are considerable, so that the interposition of filters is necessary and may improve the 

energy response curve to within acceptable limits.

 
Keywords: area monitoring, portable monitor, ionization chamber, equivalent tissue. 
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1 INTRODUÇÃO

A  irradiação  de  pacientes  leva  em  consideração,  principalmente,  o  benefício 

diretamente recebido. Os riscos associados ao uso da radiação estão normalmente limitados 

aos  efeitos  estocásticos,  a  probabilidade  destes  riscos  é  quase  sempre  pequena  quando 

comparada com o benefício recebido. Contudo, para a proteção radiológica, as doses devem 

sempre ser mantidas aceitáveis quanto razoavelmente exequível,  considerando os aspectos 

econômicos e sociais (ICRP 26, 1977).

A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose 

efetiva  nem a  dose equivalente  nos órgãos ou tecidos de interesse,  causadas pela possível 

combinação de  exposições  originadas  por  práticas  autorizadas,  excedam o limite  de  dose 

especificado  pela  norma  vigente  (CNEN  3.01,  2005).  Para  tanto,  deve-se  dispor  de 

procedimentos  e  instrumentação  suficientes  e  adequados.  A  instrumentação  deve  ser 

corretamente  mantida  e,  quando  aplicável,  testada  e  calibrada  em intervalos  apropriados, 

usando-se  como  referência  padrões  rastreáveis  aos  padrões  nacionais  ou  internacionais.

(CNEN 3.01, 2005). 

Em decorrência do crescente uso das radiações ionizantes é possível verificar que no 

Brasil, segundo dados da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Associação 

dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear (AFEN) existem aproximadamente 4.000 

instalações nucleares e mais de 50.000 fontes radioativas. Isto torna necessário controlar as 

doses de radiação ionizantes nas pessoas envolvidas nos procedimentos, fazendo com que 

novos equipamentos de monitoração de área, que apresentem baixo preço, dimensão reduzida 

e qualidade satisfatória,  sejam desenvolvidos,  mostrando que a produção de monitores de 

radiação com tecnologia nacional, pode ser considerada uma importante área estratégica para 

o desenvolvimento tecnológico do país.

Um monitor portátil  de radiação faz uso de  um detector de radiação.  Dentre os 

detectores existentes, utiliza-se neste trabalho uma câmara de ionização, confeccionada com 

um  material  tecido  equivalente,  denominada  de  CITE  (Câmara  de  Ionização  Tecido  – 

Equivalente), ou seja, o detetor usado foi fabricado com um material que simula um tecido 

corporal  na  sua  interação  com  a  radiação  ionizante,  sendo  denominado  de   tecido  - 

equivalente [ICRU 44], este requisito se mostra importante pois o detector poderá atenuar de 

modo semelhante ao tecido corporal, a radiação gama e os raios-X. Este projeto é oriundo da 

interação entre os grupos de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

coordenado  pelo  Prof. Dr. Arno Hereen  e  da  Universidade Federal de Pernambuco  (UFPE)



 coordenado pela Prof. Drª Helen Khoury.  Inicialmente, fez-se necessário determinar a sua 

tensão de operação (ATTIX, 1986) e verificar a corrente de fuga, (IEC 61674, 1999). Além de 

realizar os testes de repetitividade, reprodutibilidade, linearidade e verificar  a dependência 

energética.  Após  a  caracterização  com  aparelhos  comerciais,  os  circuitos  eletrônicos  de 

controle e de leitura foram especialmente desenvolvidos para este instrumento, tendo como 

base uma etapa com microcontrolador.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Monitoração de Área

Quando  se  utiliza  radiação,  um termo  muito  usado  é  a  monitoração,  ou  seja,  a 

medição de dose para fins de controle da exposição à radiação, e a sua interpretação dos 

resultados.  

A  monitoração  individual  (externa)  é  feita  utilizado-se  dosímetros  individuais 

colocados sobre o corpo do indivíduo para fins de controle das exposições ocupacionais. Ela 

tem a função primária de avaliar a dose no indivíduo monitorado. É também, um mecanismo 

efetivo para detectar flutuações das condições de trabalho e para fornecer dados úteis para o 

programa de otimização da proteção radiológica. 

Por outro lado, a monitoração de área visa ao levantamento radiométrico que é a 

avaliação  dos  níveis  de  radiação  nas  áreas  de  uma  instalação.  Os  resultados  devem  ser 

expressos para as condições de carga de trabalho máxima semanal.

No ambiente  industrial,  o  primeiro  procedimento  habitual  a  se  experimentar  é  a 

eliminação do perigo.  Se  não é  possível  eliminá-lo,  deve-se  tentar  isolá-lo.  Se  ambas  as 

técnicas falharem, então vai ser necessário isolar o trabalhador. A maneira exata de como se 

aplicam estes princípios gerais depende de  cada situação. Na prática de proteção radiológica, 

o  problema  é  dividido  em  proteção  contra  radiação  externa  e  proteção  para  não  haver 

contaminação pessoal que resulta de inalação, ingestão ou transmissão táctil de elementos 

radioativos. A radiação externa tem  origem em máquinas de raios-X e fontes radioativas. A 

exposição de pessoas a fontes externas de raios-X ou a fontes radioativas deve ser submetida à 

aplicação  de  uma  ou  mais  das  seguintes  técnicas:  minimização  do  tempo  de  exposição; 

maximização da distância da fonte de radiação; isolamento da fonte de radiação. 

Para fins da radioproteção, tem-se que a dose total é influenciada tanto pela distância 

do indivíduo em relação à  fonte  de radiação,  como também pelo  tempo que o indivíduo 

permanece exposto à radiação. Portanto, se o trabalho deve ser realizado com um campo de 

radiação  relativamente  alto,  como  por  exemplo,  em reparos  de  um ciclotron  que  produz 

radiação por absorção de nêutrons,  ou na manipulação de fontes radioativas,  é necessário 

reduzir o tempo que o indivíduo é submetido à radiação, de modo que o produto entre a taxa 

de dose e o tempo de exposição não venha exceder o valor máximo permitido de dose efetiva. 



Sabe-se que a exposição à radiação decresce com o aumento da distância entre a 

fonte e o alvo.  No caso de fontes puntiformes, é válida a Lei do Inverso do Quadrado da 

Distância(CEMBER, 1996), qual seja: 

D1

D2
=(

d 2

d 1
)

2

            (1)

Onde D1 e D2 são as taxas de dose nas distâncias d1 e d 2 da fonte, respectivamente. 

Quando a mudança de posição do indivíduo ocupacionalmente exposto é feita em 

termos quantitativos, este fato torna-se um potente utilitário em proteção radiológica. 

Outra regra básica é interpor uma blindagem,  por meio de anteparos de concreto, 

chumbo, aço, alumínio, entre outros materiais,  entre a fonte de radiação e o indivíduo. Sob 

condições de boa geometria (radiação monoenergética e colimada), a atenuação de um feixe 

de radiação γ é dada por:

I =I 0 e−μt  (2)

Onde  temos  que  I  e  I0 são  as  intensidades  do  feixe  de  radiação,  final  e  inicial 

respectivamente, μ é o  coeficiente mássico e t a espessura. Porém, sob condições mais reais 

de geometria, ou seja,  feixes largos ou blindagem espessa, a Equação 2, não é valida, pois 

não leva em consideração os fótons que são espalhados. Nesta última condição, que é dita 

mais real,  a radiação atinge o detector como  radiação secundária. Se não tivermos dados 

acessíveis, podemos estimar uma largura de blindagem para geometria real modificando a 

Equação 2(CEMBER, 1996), por

I =B I 0 e−μt (3)

onde B é o fator de buildup. sendo sempre maior ou igual a 1. 

O fator  de  Buildup é  a  razão  entre  a  intensidade  da  radiação,  incluindo  tanto  a 

primária quanto a espalhada, em qualquer ponto de um feixe, e a intensidade primária que 

seria  medida  naquele  ponto;  B é  um  fator  que  estima  o  valor  da  intensidade 

espalhada(CEMBER, 1996).

A necessidade de regulamentar a exposição de indivíduos à radiação ionizante, bem 

como de aprimorar as técnicas empregadas pelo uso de colimadores, filtros e blindagens para 

atenuação  da  radiação,  fez  com  que  fossem  aprovadas  as  Normas  Básicas  de  Proteção 

Radiológica (NBPR),  pela  Comissão Nacional  de Energia  Nuclear,  CNEN, em 1973, que 

estabeleceu os princípios básicos de proteção contra danos oriundos do uso das radiações e 

estabeleceu,  para  vigorar  no  país,  entre  outros,  os  limites  de  dose  que  vinham  sendo 



recomendados internacionalmente. 

Em  agosto  de  1988,  a  CNEN  aprovou  a  Norma  “Diretrizes  Básicas  de 

Radioproteção”, em substituição às NBPR de 1973. Esta Norma fundamenta-se no conceito 

de detrimento introduzido pela ICRP-26, ou seja, no fato de que qualquer dose, por menor que 

seja, está associada à probabilidade de ocorrência de danos (efeitos estocásticos), e adota três 

princípios  básicos:  Princípio  da  Justificação: Qualquer  atividade  envolvendo  radiação  ou 

exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido 

para a sociedade;  Princípio da Otimização:  As exposições devem ser tão reduzidas quanto 

razoavelmente  exeqüível  (ALARA -  As  Low As  Reasonably Achievable),  levando-se  em 

consideração fatores sociais e econômicos; e Princípio da Limitação da Dose Individual: As 

doses individuais de trabalhadores não devem exceder os limites anuais de dose estabelecidos 

pela CNEN, ou seja, deve ser inferior à 20mSv, sendo que este valor é a média ponderada em 

5 anos consecutivos, e  que não exceda 50mSv em qualquer ano. Considera-se o valor de 

1mSv para o indivíduo do público. 

Atualmente a Posição Regulatória 3.01/004 da CNEN, regulamenta que o nível de 

registro para monitoração individual mensal de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE) 

deve ser  igual  ou inferior  a  0,20mSv para  dose efetiva.  Estabelece  ainda  que  o nível  de 

investigação para monitoração individual  de IOE deve ser, para dose efetiva, 6mSv por ano 

ou 1mSv em qualquer mês. Para dose equivalente, o nível de investigação para pele, mãos e 

pés  é  de  150mSv  por  ano  ou  20mSv  em  qualquer  mês.  Para  o  cristalino,  o  nível  de 

investigação é 50mSv por ano ou 6mSv em qualquer mês. (CNEN, 2005). 

No  que  concerne  ao  gerenciamento  da  proteção  radiológica,  os  titulares  devem 

classificar as áreas de trabalho com  radiação  ou material  radioativo em  áreas controladas, 

áreas supervisionadas ou áreas livres, conforme apropriado. (CNEN, 2005).

As  áreas  devem  ser  classificadas  sempre  que  houver  previsão  de  exposição 

ocupacional  e  definidas  claramente  no  Plano  de  Proteção  Radiológica  (PPR).  Essa 

classificação deve ser revista, sempre que necessário, em função do modo de operação ou de 

qualquer modificação que possa alterar as condições de exposição normal ou potencial. Fora 

destas áreas o nível deve ser considerado como de área livre.

Uma área deve ser classificada como controlada quando for necessário a adoção de 

medidas para:

a) controlar as exposições de rotina e evitar a disseminação da contaminação durante 



as condições normais de operação;

  b) evitar ou limitar a extensão das exposições potenciais.(CNEN, 2005)

Uma  área  deve  ser  classificada  como  área  supervisionada  quando,  embora  não 

requeira  a  adoção  de  medidas  específicas  de  proteção  e  segurança,  devem  ser  feitas 

reavaliações  regulares  das  condições  de  exposições  ocupacionais,  com  o  objetivo  de 

determinar se a classificação continua adequada.(CNEN, 2005)

Os limites de dose tanto para os  IOE que trabalham em áreas supervisionadas como 

para os que trabalham em áreas controladas são os mesmos. As restrições de dose aplicadas 

no processo de otimização devem ser definidas em relação a práticas específicas e não em 

relação à qualquer área designada.

Nas  práticas  de  monitoração  de  área  controlada  e  supervisionada,  os  monitores 

portáteis de radiação são largamente utilizados, sendo seu emprego de grande valia para as 

tarefas  e  rotinas  realizadas  nestas  áreas.  A confiabilidade  das  medidas  realizadas  pelos 

equipamentos, que são fabricados com tipos diferentes de detectores de radiação, é essencial 

para a segurança física dos usuários dos instrumentos e do patrimônio, assim como para o 

meio ambiente. 

              2.2 Detectores de Radiação

2.2.1 Teoria Cavitária

Para  medir  a  dose  absorvida  em  um  material  é  necessário  introduzir-lhe  um 

dispositivo detector de radiação. Em geral, esse dispositivo é feito com um material diferente 

do meio que se deseja medir, constituindo-se um corpo estranho a esse meio. Os principais 

dispositivos sensores atualmente usados são cavidades preenchidas com gás, como as de uma 

câmara de ionização(ATTIX, 1986). 

Teorias  chamadas  cavitárias  explicam  essa  associação.  Em  princípio,  para  essas 

teorias, os corpos estranhos podem ser: gasosos, líquidos ou sólidos.

2.2.2 Teoria de Bragg – Gray

Estudando  a  ionização  no  ar  provocada  pela  radiação  gama,  Gray  derivou  um 



“princípio de equivalência”, onde afirmava que a “energia perdida por unidade de volume 

pelas partículas beta na cavidade é 1/ρ  vezes a energia perdida pela radiação gama por 

unidade de volume sólido”, Onde 1/ρ  é a razão dos poderes de freamento dos elétrons no 

ar (cavidade) e no meio (sólido)(ATTIX, 1986).

A relação de Bragg-Gray é dada por:

Dmeio=
1

S meio
cav

m

Dcav

Onde,  Dmeio e  Dcav são  as  doses  absorvidas  no  meio  e  na  cavidade, 

respectivamente, S meio
cav

m é razão dos poderes de freamento de massa da cavidade e do meio. 

O princípio de equivalência baseia-se na suposição de que a introdução da cavidade 

não perturba o espectro de elétrons no meio, e só é válido se a cavidade for pequena em 

comparação com o alcance dos elétrons. Supõe-se também que toda a energia perdida pelos 

elétrons  é dissipada localmente e,  portanto,  incluída no poder  de freamento,  e  que esse é 

independente da energia dos elétrons(ATTIX, 1986).

Neste trabalho utilizou-se um detector especifico, a câmara de ionização. Sendo assim, 

é importante tratar de como interage a radiação com o gás.

               2.2.3 Ionização do gás

A interação da radiação com os átomos (ou moléculas)  do gás,  pode resultar  na 

ionização dos átomos, que chamaremos de ionização primária, ou seja, as cargas produzidas 

são resultado direto da interação da radiação com o gás. 

Os  elétrons,  dependendo  de  suas  energias,  podem  ionizar  outros  átomos. 

Chamaremos este tipo de ionização secundária. 

A energia média para formar um par de elétron - íon, w, em um determinado tipo de 

gás, é dada por,

w= E
N (4)

Sendo  E a energia da radiação incidente e N o número de pares elétrons - íons 

produzidos.

Na  Tabela  1  são  mostrados  alguns  valores  de  energia  média  de  ionização  para 

diferentes gases (KNOLL, 1989).



Tabela 1: Valores médios de W obtidos experimentalmente

Gás

(CNTP)

W

(eV)

Ar 26

He 41

H2 36

N2 35

ar 34

O2 32

P-10 33

CH4 28

              

              2.2.4  Detectores gasosos

Embora haja uma variedade enorme de detectores para as mais diversas aplicações, 

todos são baseados no mesmo princípio fundamental:  depósito de parte ou toda a energia da

radiação no volume sensível do detector. A representação de um detector gasoso é vista na 

Figura 1.

Figura 1: Detector gasoso

Um detector a gás consiste de um dispositivo de certa geometria, composto de um 

cátodo e um ânodo que são mantidos a uma diferença de potencial, caracterizando assim uma 

capacitância  (C)  que  é  determinada  pela  geometria  dos  eletrodos.  Quando  uma  partícula 

carregada atravessa a região sensível do detector, ela ioniza o meio e produz pares elétron - 

íon. Devido ao campo elétrico, os elétrons migram para o ânodo e os íons positivos para o 



cátodo,  produzindo  assim  um  sinal,  que  dá  origem  a  uma  corrente  elétrica  medida  nos 

terminais de um resistor R. 

Quando um detector é exposto a um feixe de radiação ionizante, tem-se a variação da 

carga  coletada  em função  da  diferença  de  potencial  (d.d.p.)  aplicada,  como mostrado  na 

Figura 2. 

                   Figura 2: Curva característica de um detector gasoso 

Na região  anterior  a  (A) temos  a região  de  recombinação ,  onde  aumentando-se  a 

diferença de potencial (DDP) aumenta-se a fração de elétrons recolhidos, em relação à dos 

recombinados, o que implica num aumento da corrente; Na região da Câmara de Ionização 

(A), todos os elétrons são coletados, não havendo aumento substancial do sinal com a tensão 

aplicada; Na região do Contador Proporcional (B) há ionizações, até que todos os elétrons 

sejam coletados dando origem a um pulso amplificado, proporcional à ionização primária; Já 

na  região  de  Proporcionalidade  limitada  (C) como  as  multiplicações  subseqüentes 

dependem  do  valor  do  campo  elétrico,  surgem  as  não  linearidades  que  afetam  a 

proporcionalidade; Na região do Geiger-Müller (D) cada carga originalmente criada provoca 

uma multiplicação de cargas, ionizando o gás, ou seja, a partir de uma partícula surgem várias 

avalanches que culminam com uma multiplicação de cargas no gás. 

Por não haver o efeito de avalanche de cargas no gás, a câmara de ionização é o mais 

simples de todos os detectores a gás.

O efeito de avalanche, que está presente no contador proporcional e Geiger-Müller, faz 

com que o sinal gerado por estes detectores seja em torno de 106 vezes maior que na câmara 

de ionização, com isso verifica-se que as câmaras de ionização produzem correntes baixas 

(tipicamente  da  ordem de  10-6  A  a  10-14 A).  Para  a medição de  correntes  tão  baixas  é 

necessário um detector adequado com sua eletrônica associada. Os instrumentos utilizados 



para as medições de correntes desta ordem de grandeza são chamados “eletrômetros”, que 

funcionam como  voltímetros  de  alta  impedância  (ATTIX,  1986).  O  acoplamento  entre  a 

câmara  de  ionização  e  o  eletrômetro  deve  ser  feito  por  meio  de  cabos  projetados 

especificamente  para  este  fim,  visto  que  as  correntes  de  ionização  são  muito  baixas,  e 

qualquer  ruído  inserido  pelo  cabo pode comprometer  as  medições  feitas  com o conjunto 

câmara - eletrômetro. Além disso, estes cabos não devem ser torcidos, pisados ou flexionados, 

para evitar o surgimento de correntes instáveis e relativamente altas que podem permanecer 

por horas. Os conectores, tanto dos cabos quanto das câmaras, devem ser  armazenados em 

um  local  apropriado,  de  maneira  que  não  acumulem  sujeira  ou  umidade,  para  evitar  o 

aumento do valor da corrente de fuga do sistema (ATTIX, 1986).

Para  que  seja  possível  a  detecção  é  imprescindível  que  ocorra  uma  interação  da 

radiação com o material  sensível do detector.  O resultado final desta interação deve ser a 

produção  de  elétrons  para  que  através  de  uma d.d.p.,  as  cargas  venham a  ser  coletadas, 

ocasionando a produção de um sinal elétrico, [Figura 3].

Muitos fótons interagem com o detector em certo intervalo de tempo. A altura do pulso 

dependerá do número de elétrons liberados que, por sua vez, dependerá da energia da radiação 

transferida para o material sensível do detector [Figura 3].

Figura 3 : Corrente em um detector

Vê-se que a carga gerada pelos pares de íons é coletada por meio do campo elétrico. A 

carga  ao  atingir  o  eletrodo,  produz  uma  variação  de  carga,  que  pode  ser  detectada  e 

transformada em um sinal elétrico. O modo de operação que mede a corrente média gerada 

em um intervalo de tempo é denominado modo de operação tipo corrente. Por outro lado o 

detector pode registrar o sinal gerado pela radiação, criando um pulso referente à variação de 

potencial correspondente. Esse modo é denominado de modo de operação tipo pulso.



2.3 Eletrômetro

O nome eletrômetro vem de “medidor de elétrons” ou seja, um instrumento que seria 

capaz de medir ou contar elétrons. A carga de um elétron é 1,602.10-19 C, “contar elétrons” 

significaria medir cargas elétricas com este valor (BECKER, 1999).

Na prática não é possível medir-se diretamente cargas da ordem do elétron. O que se 

pode  encontrar  hoje  no  mercado  são  instrumentos  com  capacidade  de  medir  cargas  ou 

correntes da ordem de 10-16 A, sendo estes os valores limites. Os instrumentos mais usuais 

trabalham com correntes da ordem de 10-15 A ou cargas da ordem de 10-15 C. 

Um eletrômetro é um voltímetro de precisão que pode ser utilizado para as mesmas 

medições efetuadas por um multímetro DC comum. As suas características de entrada e alta 

sensibilidade permitem que sejam feitas medições de tensão, corrente, resistência e carga em 

faixas não alcançadas pelos voltímetros convencionais. (CEMBER, 1996).

As medições de cargas e correntes elétricas são efetuadas através da conversão destes 

parâmetros em tensão elétrica, por meio da aplicação da Lei de Ohm (V=R.I) e da relação de 

Coulomb (Q=C.V). Utiliza-se um voltímetro para fazer a leitura final. 

Existem diversos componentes nos quais os eletrômetros são baseados, dentre eles um 

bastante difundido é o amplificador operacional. Para se trabalhar com corrente da ordem de 

picoamperes pode-se utilizar OPA 129, da empresa Burrn Brow. Este circuito integrado  que é 

composto  por  dois  MOSFETs  acoplados  a  um  amplificador  operacional,  é  destinado  a 

aplicações em eletrômetros,  sendo muito utilizado em eletrômetros comerciais  (BECKER, 

1999).

2.4 Monitores de radiação

Com o crescente aumento da aplicação da radiação ionizante na Indústria, Medicina 

e Agricultura, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autoridade competente pelo 

licenciamento e controle de todas as instalações e práticas que utilizam materiais radioativos, 

estima  que  existem  atualmente  cerca  de  4.000  instalações  nucleares  e  radioativas  e 

aproximadamente  50.000  fontes  radioativas  no  país.  Sendo  assim,  vem  aumentando, 

consequentemente,  a  utilização  de  instrumentos  que  permitem  medir  a  radiação,  com  o 



objetivo de controlá-la.

A utilização e os propósitos para os quais se aplicam os chamados "monitores de 

radiação" em Radioproteção, exigem que suas respostas estejam dentro de limites aceitáveis 

de exatidão, de acordo com recomendações internacionais específicas de forma a garantir a 

confiabilidade nos resultados das medidas obtidas. 

Variações  nas  condições  ambientais  (como por  exemplo:  temperatura  e  umidade 

relativa  do  ar)  ou  condições  elétricas  (como  por  exemplo:  tensão  de  alimentação)  nos 

monitores portáteis de radiação podem afetar os circuitos eletrônicos dos mesmos, alterando o 

seu ponto de operação.

Os monitores portáteis de radiação podem ser confeccionados com  diversos tipos de 

detectores. 

Os  monitores  portáteis  de  radiação  do  tipo  Geiger  -  Müller  são  encontrados 

comercialmente em diferentes configurações. Dentre elas pode-se citar: monitores com sonda 

detectora externa (tubo Geiger - Müller inserido na sonda), monitores com tubo interno (tubo 

inserido na caixa do equipamento). As sondas externas podem ainda conter tampas removíveis 

ou capas deslizantes (móveis).

Os  monitores  portáteis  de  radiação  que  utilizam  elementos  detectores  do  tipo 

cintilador  são  compostos  basicamente  por  duas  partes  principais  que  são:  uma  sonda 

cintiladora  (cristal,  fotomultiplicadora  e  divisor  de  tensão)  e  um  módulo  eletrônico  de 

processamento dos sinais (pré-amplificador, tratamento do pulso e discriminador, contadores 

de pulsos e indicador de leitura).

Atualmente,  apesar  do  surgimento  de  outros  sistemas  de  medida,  a  câmara  de 

ionização ainda é considerada o instrumento mais prático e preciso para medidas de taxas de 

exposição e de dose absorvida.

As  câmaras  de  ionização  possuem  um  eletrodo  coletor  central  e  uma  parede  de 

material apropriado que delimita uma cavidade preenchida por um gás.

Quando  convenientemente  construídas,  utilizando  o  ar  como  elemento  detector 

gasoso, as câmaras de ionização são capazes de medir diretamente a grandeza exposição. Para 

cada par de íon gerado pela partícula incidente no interior do volume sensível do detector 

gasoso, um sinal elétrico é coletado.

A quantidade de pares de íons produzidos depende da energia da radiação ser maior ou 

menor, desta forma, a câmara pode discriminar a energia da radiação e distinguir os diferentes 



tipos de partículas por meio da altura do sinal produzido.

Normalmente as câmaras de ionização não são hermeticamente seladas, ou seja, o gás 

em seu interior é o mesmo do ambiente. Neste caso  é necessário que se faça correção de suas 

leituras para a densidade do ar, ou seja, para a temperatura e a pressão ambientais, de acordo 

com a    Equação 5.

FT , P=
P0

P
( 273,15+T
273,15+T 0

) (5)

onde FT,P é o fator de correção de temperatura e pressão, T e P são a temperatura e a 

pressão ambientes, e T0 e P0 são a temperatura e a pressão padrões. Normalmente os valores 

de T0 e P0  são tomados como referências e iguais a 20°C e 101,3 kPa (1013,15 mbar = 760 

mmHg) respectivamente.

Para  fins  de  monitoração  de  área,  também  podem  ser  empregadas  câmaras  de 

ionização portáteis. Estas câmaras possuem tamanhos e formatos diferentes. As câmaras de 

ionização podem ainda possuir capas de equilíbrio eletrônico, que são ajustadas dependendo 

da faixa de energia em que os equipamentos estão sendo utilizados.

2.4.1 Dependência Energética

A resposta  de  um  sistema  dosimétrico  é  geralmente  uma  função  da  energia  da 

radiação, dentre outros parâmetros. Os sistemas dosimétricos calibrados para uma qualidade 

de radiação específica precisam corrigir a variação da resposta do sistema dosimétrico quando 

utilizados em uma qualidade de radiação diferente (IAEA, 2005).

Os instrumentos utilizados para detectar e medir radiação comercialmente disponíveis 

podem possuir  muitos  tipos  diferentes  de  detectores,  alguns  dos  quais  têm respostas  que 

variam largamente com a energia (NCRP, 1991). A dependência energética de um monitor de 

radiação pode ser  definida  como a  variação da  sua resposta  quando exposto  a  diferentes 

energias  de  radiações.  Se  a  resposta  para  diferentes  energias  varia  significativamente, 

medições de feixes de radiação desconhecidos podem ser interpretadas erroneamente.



2.4.2 Monitores de Radiação Comerciais

Um monitor de área bastante conhecido que usa uma câmara de ionização, é o modelo 

Babyline  31,  do fabricante  Eurisys  Mesures,  que  tem sua  câmara  de ionização cilíndrica 

preenchida com ar à pressão atmosférica. A medida da corrente de ionização é feita com um 

circuito eletrônico tendo por base um amplificador diferencial, sendo sua leitura observada no 

mostrador analógico [Figuras 4 e 5].

Figura 4: painel e mostrador do Babyline 31       Figura 5:  Vista do Monitor de RadiaçãoBabyline 31  

A Figura 6 mostra resposta relativa do Babyline 31 em função da energia, ou seja, a 

sua dependência energética,



Figura 6: Curva da dependência Energética do Babyline 31 



Um outro monitor de área bastante utilizado é o Victoreen 470A [Figura 7]. A Figura 8 

mostra como ele responde quando submetido a um campo de radiação, variando a energia, ou 

seja, verificando sua dependência energética.

                            Figura 7: Vista do Monitor de Radiação Victoreen 470A

 Figura 8: Dependência energética do monitor  Victoreen 470A

O estudo da resposta  de alguns monitores  de radiação foi feita  por  Souza (2005). 



Foram selecionados sete equipamentos de marcas e modelos mais utilizados em indústrias e 

hospitais  do  país  e  que  são  recebidos  para  calibração  no  Laboratório  de  Metrologia  das 

Radiações  Ionizantes  do  Departamento  de  Energia  Nuclear  da  Universidade  Federal  de 

Pernambuco (LMRI-DEN/ UFPE). Dentre os equipamentos avaliados, vamos destacar o da 

marca INOVISION modelo 451P, pois usa como detector uma câmara de ionização. Através 

do estudo realizado por Souza (2005), tem-se a dependência energética do aparelho [Figura 

9].

     Figura 9: Dependência Energética do monitor INOVISION 451P



            3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Caracterização da Câmara de Ionização Tecido Equivalente (CITE)

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada uma Câmara de Ionização de 

Tecido Equivalente (CITE) que tem  517± 13 cm³ de volume, confeccionada com material 

equivalente a tecido, com densidade de 1,12 g.cm-3, desenvolvida pelo grupo de estudo da 

UFMG, coordenado pelo Professor Dr. Arno Hereen [Figura 10].  

       Figura 10: Vista da Câmara de ionização Tecido equivalente (CITE) e sua capa de Buildup

A caracterização  do  detector  fez-se  por  meio  do  uso  de  um gerador  de  raios-X 

industrial,  Pantak  HF420  de  potencial  constante  com alvo  de  tungstênio,  pertencente  ao 

Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco (LMRI-DEN/UFPE). Foi acoplado à CITE, uma fonte 

de  alta  tensão  ajustável  para  fornecer  a  diferença  de  potencial.  Também  foi  utilizado  o 

irradiador  OB85/3 do  LMRI-DEN/UFPE, para usar as fontes de Cs-137 e Co-60.

3.1.1 Determinação do ponto de Operação da CITE

O  levantamento  da  curva  de  saturação  foi  feito  colocando  a  CITE  no  arranjo 

experimental  [Figura 11],  a  uma distância  foco-câmara  de 1m. Utilizando a qualidade  de 

radiação RQR (Radiation  Qualities  in  Radiation  Beams emerging from the  X-ray  Source  



Assembly ), especificamente a RQR 5, 2,5mmAl com 70 KV e 10mA. Variando-se as tensões 

de 50 V até 340 V.   Um eletrômetro da Wellhöfer, modelo DOSE 1, foi utilizado para leitura 

das cargas coletadas no volume sensível da CITE. Para medida da temperatura e  pressão 

atmosférica,  usou-se  respectivamente  o  termômetro  da  Hart  Scientific,  modelo  1504  e  o 

barômetro da DRUCK , modelo DPI 141. Foram realizadas cinco medidas para cada ponto, 

com  um  intervalo  de  60s  entre  as  medidas.  Os  valores  medidos  foram  corrigidos  para 

temperatura e pressão atmosférica, usando a Equação 5. A partir da curva de saturação da 

câmara, determinou-se, a tensão de operação da câmara, devendo a mesma se encontrar à 

aproximadamente 2/3 da faixa de estabilidade  da saturação.

     Figura 11 – Arranjo experimental montado no laboratório de raios-X do DEN

3.1.2 Determinação da Corrente de Fuga da CITE

Após a determinação da tensão de operação da  câmara, foi medida a corrente de 

fuga pré-irradiação, sem que a CITE fosse submetida a um feixe de radiação. Realizou-se, 

então,  medidas da corrente apresentada pela CITE para os diferentes valores de tensão. De 

acordo com a norma IEC 61674 (IEC, 1999), em todas as faixas de taxa de kerma no ar às 

quais a câmara de ionização for exposta, a corrente de fuga não deve exceder 5 % da taxa de 

kerma no ar mínima da faixa em uso. 

 



3.1.3 Estudo da Repetitividade 

Nas mesmas condições de irradiação, ou seja, qualidade RQR 5 ( 2,5 mmAl – 70kV 

– 10 mA) à 1 m, foi feito o estudo da repetitividade. Foram realizadas 20 medidas de carga 

coletada com um período de 60 s. 

O teste de repetitividade, também denominado de estabilidade a curto prazo, avalia 

o grau de concordância entre o resultado de medições sucessivas de um mesmo mensurando 

efetuadas nas mesmas condições de medição.   Este teste é recomendado pela norma IEC 

60731 (IEC,  1997) que determina que o desvio padrão de uma medição com a  fonte  de 

controle obtido a partir de medições sucessivas não deve exceder 0,3 % do valor médio dos 

desvios padrões das medições e estabelece (±1%) do valor médio das medidas como limite . 

Após as 20 medidas compara-se o valor do coeficiente de variação com o recomendado pela 

norma.  Os  limites  recomendados  pela  norma   IEC  60731  são  mais  restritivos  que  os 

recomendados pela  IEC 61674. Portanto,  sempre que os resultados estiverem dentro dos 

limites  recomendados  pela  norma  60731,  também  estarão  atendendo  aos  limites 

recomendados pela norma 61674. 

Com os dados é possível ter um gráfico que demonstre como a CITE se comporta 

com respeito  à estabilidade,  mostrando os limites inferiores  e superiores que delimitam a 

medição.

3.1.4 Verificação da Resposta da câmara em função da dose

Para  verificar  a  resposta  da  câmara  versus  dose,  foi  utilizada  as  condições  de 

irradiação de radioproteção, ou seja, as qualidades para espectros colimados implantadas no 

LMRI-DEN/UFPE, sendo elas: N20, N30, N40, N60, N80, N100 e N150. Para cada qualidade 

efetuou-se medidas para os tempos de 30 s, 60 s, 120 s, 180 s e 240 s. Com os valores das 

taxas de kerma no ar, foram calculadas as doses para os respectivos tempos e qualidades. As 

taxas usadas foram as do laboratório do teste, determinadas a 3m pelo  LMRI-DEN/UFPE, 

que encontram-se na Tabela 2.



   Tabela 2: Taxa de kerma no ar a 3m do foco  para as qualidades de raios-X implantadas no LMRI-DEN/ 

UFPE

Condição Taxa de kerma no ar 

(mGy.h-1)

N20 14,65
N30 7,92
N40 3,4
N60 5,84
N80 2,99
N100 1,46
N150 3,34

Usando fontes  de  Cs  137  e  Co  60,  fez-se  também a  verificação  da  resposta  da 

câmara,  em  relação as  suas  respectivas  energias.   As taxas  de kerma determinadas  pelo 

LMRI-DEN/UFPE  encontram-se  na  tabela  3.  Foram  realizadas  medidas  para  diferentes 

distâncias com e sem absorvedor. 

    Tabela 3: Taxa de kerma no ar (mGy.h-1) a 1 m para o Cs 137 e o Co 60

Condição Taxa de kerma no ar 

(mGy.h-1)

Cs 137 sem absorvedor 41,4
Cs 137 com absorvedor 4,91
Co 60 sem absorvedor 2,98
Co 60 com absorvedor 0,94

Com a determinação dos coeficientes angulares, determinados através dos gráficos 

das resposta do detector em relação à dose  para as diferentes energias, é possível plotar o 

gráfico da dependência energética. 

A Norma IEC 60846  2001,  apresenta  para  dependência  energética  os  limites  de 

±35% de variação aceitável para uma faixa de energia de 30 a 200 keV e ±15%  de variação 

aceitável para uma faixa de energia de 200 a 1500 keV.



3.2 Projeto e confecção de circuitos eletrônicos para tratamento do sinal de baixa 

corrente proveniente da CITE

3.2.1 Fonte de Alta-tensão

Até agora fez-se uso do eletrômetro Welllhöfer para caracterizar a CITE. Como o 

trabalho sugere a utilização da CITE como detetor para um aparelho portátil, fez-se necessário 

projetar circuitos eletrônicos que fossem capazes de tratar os sinais provenientes do detector e 

indicar a leitura num mostrador digital do tipo mostrador LCD.

Praticamente todos os detectores de radiação necessitam de uma fonte externa de alta 

tensão para poder operar adequadamente. A CITE por se tratar de um detector do tipo à gás 

também necessita de uma fonte externa de alta tensão.

Esta  fonte  de  tensão  deve  ser  controlada  através  do  microcontrolador,  sendo 

constituída de alguns circuitos básicos, destacando-se um circuito denominado Snubber e um 

circuito dobrador de tensão.

Os Snubbers são pequenos circuitos [Figura 12] inseridos em conversores estáticos 

de potência,  cuja  função é  controlar  os  efeitos  produzidos  pelas  reatâncias  intrínsecas  do 

circuito, além de amortecer oscilações [Figura 13], controlar a taxa de variação da tensão e/ou 

corrente, e grampear sobretensões.

Figura 12: Circuito Snubber genérico           Figura 13: Forma de onda do circuito Snubber

Os  circuitos  dobradores  de  tensão  [Figura  14]  são  construídos  a  partir  de  dois 



retificadores de meia-onda em conjunto com dois capacitores para proporcionar um valor de 

tensão combinado. Também denominado de detetor de pico-a pico, fornece uma tensão DC de 

saída equivalente a duas vezes a tensão de pico AC de entrada.

                              

              Figura 14: Circuito dobrador de tensão

No diagrama esquemático  do  circuito  de  alta  tensão [Figura  15],  verifica-se  um 

transformador elevador de tensão sendo chaveado por um transistor de efeito de campo do 

tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). O controle do transistor 

é  feito  através  de  modulação  por  largura  de  pulso  PWM  (Pulse  Widht  Modulator), 

proveniente do microcontrolador, ou seja, através do software do microcontrolador é possível 

variar  a  largura  do  pulso  e  consequentemente  a  tensão  de  saída  do  circuito.  Tem-se  um 

circuito snubber no primário e um circuito dobrador de tensão no secundário.

Figura 15: Circuito de alta tensão



Aplica-se à CITE uma alta tensão com a fonte de alta tensão desenvolvida, expondo-

a a um feixe de Cs-137. Foram feitos testes para verificar o desempenho, medindo a carga 

coletada  num eletrômetro  comercial  da  marca  Keithley,  modelo  2400,  do  Laboratório  de 

Instrumentação Nuclear do Centro Regional de Ciências Nucleares (LIN-CRCN).

3.2.2 Circuito Conversor Corrente-Tensão

Desenvolveu-se um circuito para medir a corrente elétrica proveniente da CITE, o 

diagrama  esquemático  é  mostrado  na  figura  16.  Este  circuito  é  um  simples  conversor 

corrente-tensão, onde uma diminuição da tensão causada pelo fluxo de corrente através do 

resistor R2 é medida. O circuito adotado usa dois amplificadores operacionais em cascata, no 

modo de inversor. (Intra; Tippayawong, 2007). O capacitor de feedback e o filtro passa-baixa 

RC foram usados para reduzir o ruído de altas frequências e  prevenir oscilações na saída do 

amplificador.  (YAO; YOON, 2000; RAJPUT, 2003).  O principal  amplificador  operacional 

usado é da  BURR-BROWN (OPA129),  que foi desenvolvido para operar com medidas de 

baixas  correntes  devido  a  suas  características  de  ultra  baixa  input  bias  current de 

aproximadamente 75fA e baixo ruído induzido na entrada de aproximadamente 4μV de pico a 

pico (BURR-BROWN COOPERATION, 2010).  A tensão de saída (Vsaída) deste circuito é 

dada  pela  fórmula,  onde  Ventrada é  a  tensão  aplicada  na  entrada  do  primeiro  amplificador 

operacional:

V saida=G1G 2V entrada

Onde,

G1=
R3

R2
,

G2=
R5

R4
,

V entrada=I entrada R2

Logo,

V 0=I entrada

R3 R5

R4
                                                                                                   (6)



     

Figura 16: Circuito conversor corrente-tensão

Fazendo-se uso de uma fonte de corrente do eletrômetro de marca Keithley, modelo 

2400,  verifica-se  a  funcionalidade  do  circuito  ao  injetar  baixas  correntes  na  entrada  do 



circuito.

              3.2.3  Circuito do Microcontrolador e Mostrador Digital

O circuito  do microcontrolador  [Figura  17]  é  a  etapa responsável  por  gerar  uma 

forma de onda quadrada com modulação por largura do pulso, para chavear o MOSFET do 

circuito de alta tensão, fazer a amostragem do sinal através de um conversor ADC interno ao 

microcontrolador e controlar o mostrador digital, assim também como a calibração, através da 

inserção de fórmulas de correção.

Figura 17: Circuito do microcontrolador 

O microcontrolador MSP430F2232 inclui um conversor analógico/digital de 10 bits 

(ADC10), permitindo ao chip a leitura de tensões.

O conversor possui as seguintes características:

– Resolução de 10 bits;

– velocidade  de  até  200.000  amostras  por  segundo,  utilizando  a  técnica  de 



aproximação sucessivas(SAR);

– Cinco canais externos e quatro internos;

– Operação de  2,2 a  3,6V com consumo típico  de aproximadamente  600 uA 

quando operando com tensão de 3V;

– Circuito  de  amostragem  e  retenção  (Sample-and-hold)  com  período  de 

amostragem programável;

– Referência interna de tensão selecionável por software (1,5 ou 2,5 V);

– Referência de tensão externa.

Para verificar a funcionalidade do circuito ADC do microcontrolador, coloca-se uma 

tensão ajustável na entrada do conversor AD e compara-se o valor apresentado no mostrador 

digital, este valor é proveniente da conversão do microcontrolador e foi lido num multímetro 

da marca Fluke, modelo 189.

 Após  os  três  principais  circuitos  terem  sido  testados  separadamente,  e  com  a 

interligação dos mesmos, injetou-se baixas correntes provenientes do eletrômetro de marca 

Keithley, modelo 6430, para obter os valores indicados no mostrador digital.



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização da CITE

4.1.1 Determinação da tensão de operação, através da curva de saturação

A Figura 18 mostra o resultado obtido, através dos dados coletados, para determinação 

da curva de saturação da CITE, 

                                                  Figura 18 – Curva de saturação da CITE

A Figura 18 mostra a curva da carga coletada em função da tensão aplicada. Verifica-

se inicialmente um aumento, quase linear, da corrente de ionização com a tensão aplicada, 

decorrente da coleção incompleta de íons à baixas tensões. Nesta região, a probabilidade de 

recombinação é acentuada. Aumentando-se a tensão aplicada, atinge-se um patamar. Nesta 

região, pequenas mudanças na tensão aplicada não alteram a corrente de ionização, o patamar 

se encontra entre as tensões de 260 V e 320 V, sendo portanto escolhida a tensão de 300 V 

como  o  ponto  de  operação  da  CITE,  determinada  a  aproximadamente  2/3  da  faixa  de 

estabilidade  de saturação, ressaltando que esta é a tensão de operação utilizada por algumas 

câmaras de ionização comerciais.



4.1.2 Avaliação da corrente de fuga

Para os diferentes valores de tensão foram realizadas medições da corrente fornecida 

pela câmara de ionização sem a CITE ser submetida a um feixe de radiação. Para os diferentes 

valores  de  tensão,  mediu-se  a  corrente  de  fuga  pré-irradiação,  tendo  como  valor  médio 

2,20.10-13 A, que corresponde à 2,82% da corrente elétrica, referente a menor taxa de kerma 

no ar usada.

A qualidade N100, com  1,46 mGy.h-1, é a qualidade que apresenta menor taxa e 

para esta,  encontra-se o valor de 3,899.10-13 A para os 5%  da corrente. Verifica-se que a 

corrente  de  fuga  pré-irradiação  da  câmara  de  ionização  está  abaixo  do  valor  máximo 

recomendado.

4.1.3  Estudo da repetitividade

A partir  dos  dados  coletados,  plota-se  o  gráfico  da  repetitividade  [Figura  19], 

encontrando-se um valor  de 0,17% para o coeficiente de variação com valores  dentro do 

limite aceitável para  instrumentação de campo tanto em radioterapia (±1,0%) (IEC 60731, 

1996) como em radiodiagnóstico (±1,0%)(IEC 61674, 1997), verificando-se que a câmara 

atende às recomendações com respeito a repetitividade.

                                         



           Figura 19 – Leituras obtidas para o teste de Repetitividade

4.1.4 Resposta da câmara versus dose

Com os dados coletados plotou-se os gráficos kerma ar X carga para cada qualidade, 

apresentados nas páginas seguintes [Figuras 20 à 26].

Figura 20: Resposta versus dose para 20 kV, filtro de 0,5 mmAl

Figura 21: Resposta versus dose para 30kV e filtro de 4 mmAl



Figura 22: Resposta versus dose para 40 kV e filtro de 4 mmAl + 0,2 mmCu



Figura 23: Resposta versus dose para 60 kV e filtro de 4mmAl + 0,6 mmCu 

Figura 24: Resposta versus dose para 80 kV e filtro de 4 mmAl + 2 mmCu



Figura 25: Resposta versus dose para 100 kV e filtro de 4 mmAl + 5 mmCu

Figura 26: Resposta versus dose para 150 kV e filtro de 4 mmAl + 5 mmCu + 2,5 mmSn

        Tabela 4: Coeficiente angular da curva de calibração da câmara versus dose para  raios-X

 Foi realizada também a resposta da câmara em dose para fonte de Cs 137 e Co 60, 

usando o irradiador   OB85/3 do  LMRI-DEN/UFPE,  os resultados  são apresentados nas 

Figuras 27 e 28, 

Condição Coeficiente angular R²
N20 1,4972 0.99996
N30 1,5883 0.99990
N40 1,7432 0.99996
N60 1,7437 0.99999
N80 1,8528 0.99999

N100 1,8574 0.99996
N150 1,8267 0.99999



Figura 27: Resposta versus dose para Cs 137

      

     Figura 28: Resposta versus dose para Co 60



       

      Tabela 5: coeficiente angular dos gráficos de linearidade para Cs 137 e Co 60

Condição Coeficiente angular R²

Cs 137 1,1377 0.99698
Co 60 0,8178 0.99654

Como pode ser observado nos gráficos,  a resposta da câmara versus a dose aplicada 

varia  linearmente tanto para as qualidades de radioproteção, como para as fontes de  Cs 137 

e Co 60. Os valores de R2 nas tabelas 4 e 5 confirmam a boa linearidade entre as grandezas 

apresentadas.                 

4.1.5 Estudo da Dependência Energética

Com os valores dos coeficientes angulares das qualidades de radioproteção e das 

fonte de Cs 137 e Co 60, foi possível plotar o gráfico da dependência energética da CITE. 

Assim, utilizando coeficientes angulares das Tabelas 4 e 5 foi obtida a resposta normalizada 

para o Cs 137 [Tabela 6] e determinado o gráfico da figura 30.

     Tabela 6: Resposta da CITE em função da energia

Coeficiente angular
16 1,497 1,3160
24 1,588 1,3961
33 1,743 1,5322
48 1,744 1,5327
65 1,853 1,6285
83 1,857 1,6322

118 1,827 1,6056
660 1,138 1,0000
1250 0,818 0,7188

Energia (keV) Normalizada para Cs-137



Figura 29: Curva da Dependência energética da CITE

De  acordo  com  os  requisitos  estabelecidos  na  Norma  IEC  60846  (2001),  a 

dependência energética apresenta os limites de (± 35%) de percentual de variação aceitável 

para uma faixa de energia de 30 a 200 keV e (±15%) de percentual de variação aceitável para 

uma faixa de energia de 200 a 1500 keV. A partir da análise dos dados, para uma faixa de 48 

keV a  83  keV a  CITE apresenta  um percentual  de  variação de  11,3%,  valor  inferior  ao 

apresentado pelo monitor INOVISION 451P que foi de 26,9%, verificado por Souza em 2005. 

Ao analisar a variação da dependência energética da CITE, nos intervalos estabelecidos pela 

IEC 60846 (2001), encontrou-se um valor de aproximadamente 16% de variação, para faixa 

de 30 a 200keV, que continua sendo um valor aceitável. Para a faixa de energia de 200 keV a 

1250 keV a CITE apresenta um valor de 77%, mostrando que para altas energias a CITE não 

responde de maneira satisfatória. No entanto, através do estudo feito por Souza (2005), vê-se 

que alguns monitores apresentam percentuais de variação superiores aos apresentados pela 

CITE, e que com a adição de alguns filtros é possível compensar a dependência energética da 

resposta. 



4.2 Testes dos Circuitos Eletrônicos Desenvolvidos

              4.2.1 Teste do Circuito de Alta Tensão

A fonte desenvolvida teve seu valor nominal previamente determinado através da 

avaliação da curva de saturação da CITE, que tem como valor nominal 300V. Desenvolveu-se 

então um circuito capaz de fornecer este valor de tensão, a partir de duas baterias de 9V, já 

que se trata de um equipamento portátil. Para tanto, foi projetado um circuito de baixo custo 

fazendo  uso  de  poucos  componentes  capazes  de  fornecer  uma  tensão  de  300V ajustável 

através do software do microcontrolador. Expondo a CITE a um campo de radiação constante, 

mede-se a carga coletada [Figura 30] e pode-se verificar que com o circuito de alta-tensão 

projetado, a resposta da CITE continua linear, logo, o circuito projetado pode substituir de 

forma eficiente, a fonte de alta-tensão comercial que foi usada para caracterizar previamente a 

CITE, apresentando um baixo ripple, ou seja, baixa oscilação na saída de tensão DC [Figura 

31].

Figura 30: Resposta da CITE, usando fonte de alta-tensão desenvolvida



Figura 31: Tensão de saída da fonte de alta-tensão projetada



 

              4.2.2 Testes com o Circuito Conversor Corrente – Tensão

Ao fornecer corrente elétrica, na faixa de pico amperes, na entrada do circuito, ele 

apresentou resposta como mostrado na Tabela 7 e Figura 32,

       Figura 32:  Saída do 1º Amplificador Operacional do conversor corrente - tensão  

As figuras 32 e 33 mostram que, tanto para o primeiro amplificador quanto para o 

segundo amplificador a resposta é linear, de onde se conclui que as tensões de entrada têm 

seus valores amplificados linearmente. A tabela 7, apresenta os valores de corrente que foram 

injetados e as respectivas tensões de saída dos amplificadores operacionais.



    Tabela 7: Correntes injetadas na entrada do 1º Amplificador Operacional e respectivas Tensões de saída

Figura 33: Saída do 2º Amplificador Operacional do conversor corrente - tensão 

0,05 -4,10 15,50
0,1 -5,04 18,21

0,15 -6,01 21,45
0,2 -7,00 28,30
0,3 -9,25 34,90
0,4 -11,20 43,60
0,5 -13,13 51,60
0,6 -15,08 61,27
0,7 -17,05 65,20
0,8 -18,93 74,60
0,9 -20,90 79,64
1 -22,84 87,30

Corrente injetada (nA) Tensão 1º amp. op. (mV) Tensão 2º amp. op. (mV)



              4.2.3 Verificação dos valores indicados no Mostrador Digital

               Ao variar a tensão de entrada do conversor analógico digital, verifica-se na saída a  

leitura indicada no mostrador digital, apresentado na tabela 8,

      

               Tabela 8: Comparação do mostrador digital com multímetro Fluke 

A variação apresentada no mostrador LCD, comparada ao multímetro Fluke 189, não 

ultrapassa  2,2%,  ficando  claro  que  o  valor  apresentado,  é  muito  próximo  do  valor 

convencionado como verdadeiro.

FLUKE 189 (V) Mostrador LCD (V) Variação (%)
0,0000 0,003 0,30
0,0070 0,007 0,00
0,0127 0,014 0,13
0,0250 0,025 0,00
0,0500 0,051 0,10
0,1023 0,106 0,37
0,2008 0,203 0,22
0,2999 0,306 0,61
0,4000 0,403 0,30
0,5004 0,503 0,26
0,6002 0,603 0,28
0,7006 0,706 0,54
0,8001 0,806 0,59
0,9002 0,909 0,88
1,0008 1,012 1,12
1,1005 1,122 2,15
1,1995 1,203 0,35
1,3006 1,303 0,24
1,4002 1,406 0,58
1,5000 1,522 2,20
1,6004 1,606 0,56
1,7001 1,719 1,89
1,8007 1,819 1,83
1,9009 1,919 1,81
2,0010 2,022 2,10



4.2.4 Teste com Circuitos interligados

Com os circuitos interligados tem-se as leituras no display LCD, que mostram uma 

linearidade,  ou  seja,  que   a  leitura  apresentada  no  mostrador,  cresce  linearmente  com a 

corrente injetada na entrada [Figura 34], 

 Corrente (      )
   Figura 34: Indicação no mostrador para corrente injetadas na entrada do 1º amplificador operacional

Utilizando os circuitos agrupados e  juntamente com o detector (CITE), expõe-se o 

detector  a um campo de radiação conhecido, especificamente as fontes de Cs-137 e Co-60 do 

LMRI-DEN/UFPE, realizou-se algumas leituras, usando unidades arbitrárias, para verificar a 

funcionalidade do conjunto de circuitos [Figura 35],



Figura 35: Indicação do mostrador digital em função da taxa de dose

Uma modificação  no  software  do  microcontrolador,  inserindo  uma  fórmula  para 

ajuste linear, foi utilizada com o intuito de apresentar no mostrador digital o valor de tensão 

correspondente a corrente de entrada. Para isso, foram aplicadas correntes da mesma ordem 

das que são geradas pelo detector quando irradiado, obtendo – se a Figura 36,

Figura 36: Indicação da Tensão no mostrador em função da corrente na entrada do eletrômetro



Novamente expondo o detector  à radiação, usando os circuitos projetados para o 

tratamento do sinal e a apresentação do resultado no mostrador digital, agora apresentando 

valores relativos à tensão [Figura 37],

Figura 37: Tensão no mostrador em função da Taxa de dose

Vê-se através da Figura 36 e 37, que para correntes muito baixas, menores que 20pA, 

que correspondem a taxas de doses menores que 7mGy.h-1, temos que o resultado apresentado 

no mostrador digital, corresponde a valores de tensão de aproximadamente 0,4V, que é um 

valor de tensão obtida quando a câmara não é irradiada, ou seja, um certo  offset. Antes de 

diminuir ou anular este valor de offset, realiza-se medidas para ver  como o aparelho responde 

para  duas  faixas  distintas  de  taxa  de  dose.  Para  isso,  fazendo  uso  das  taxas  de  dose 

determinadas pelo  LMRI-DEN/UFPE e usando a Lei do inverso do quadrado da distância, 

descrita na Equação 1, obtendo-se os valores das Tabelas 9 e 10,



Tabela 9: Faixa 1 – sem absorvedor

Tabela 10: Faixa 2 – com absorvedor

Foram determinados os gráficos referentes às duas faixas para verificar se a resposta 

do aparelho era linear para faixas diferentes de taxas de doses [Figuras 38 e 39], 

         

 Figura 38: Linearidade para taxa de Kerma para faixa com fundo de escala de 158,80 mGy.h-1

Porcentagem Taxa de Dose Distância
100,00% 0,5m
80,00% 0,56m
50,00% 0,71m
20,00% 1,12m

158,80mGy.h-1

127,04mGy.h-1

79,40mGy.h-1

31,76mGy.h-1

Porcentagem Taxa de Dose Distância
100,00% 0,5m
80,00% 0,56m
50,00% 0,71m
20,00% 1,12m

18,84mGy.h-1

15,07mGy.h-1

9,42mGy.h-1

3,77mGy.h-1



              

 Figura 39: Linearidade para taxa de Kerma para faixa com fundo de escala de 18,84 mGy.h-1

Os valores  de tensão apresentados nesses  gráficos,  já  estão subtraidos os valores 

referentes a leitura sem irradiação que foi de aproximadamente 0,4V.  Pode-se constatar que 

para faixas distintas de taxa de dose, o aparelho continua apresentando linearidade.

Realizou-se também algumas modificações  no circuito  conversor  corrente tensão. 

Primeiramente  acrescentou-se  um  outro  amplificador  operacional,  na  configuração  não-

inversor,  com o intuito de aumentar o ganho do circuito, melhorando assim a sensibilidade. 

Além disso acrescentou-se um circuito para correção do offset [Figuras 40 e 41].



 

             

Figura 40: Circuito do conversor Corrente – tensão modificado



Figura 41: Circuito para ajuste do offset

  



Com as modificações realizadas fez-se novas medidas no  LMRI-DEN/UFPE, tanto 

com Cs-137,  como também no equipamento  de  raios-X,  nas  qualidades  de  radioproteção 

[Figuras 42 à 45],

Figura 42: Tensão no mostrador em função da Taxa de dose para fonte de Cs-137

Figura 43: Tensão no mostrador em função da Taxa de dose para Qualidade N-80



Figura 44: Tensão no mostrador em função da Taxa de dose para Qualidade N-100

Figura 45: Tensão no mostrador em função da Taxa de dose para Qualidade N-150       



Verificou-se que após as modificações, as respostas continuavam lineares, mas além 

disso,  houve  uma  melhora  considerável  na  sensibilidade  do  circuito  e  ainda  reduziu-se 

bastante  o  offset para  valores  da  ordem de  poucos  milivolts.  Percebeu-se  que  os  valores 

apresentados no mostrador digital podem ser convertidos através de uma calibração prévia, 

fazendo com que o valor indicado no mostrador, seja um valor de taxa de dose, utilizando 

simplesmente  a  fórmula  correspondente  à  calibração.  Esta  fórmula  pode  ser  colocada 

diretamente no software do microcontrolador, ou seja, a partir dos gráficos [Figuras 44 à 47], 

temos que as Equações da calibração são respectivamente, 

DCs−137 = 48,41.T − 10,41 (7)

DN−80 = 11,93 + 24,06.T (8)

DN −100=11,32 + 26,90.T (9)

DN −150=31,11 + 12,76.T (10)

Através da inserção dessas Equações, tem-se um aparelho que nos permite visualizar 

no seu mostrador digital, o valor correspondente a taxa de dose, e que pode ser facilmente 

calibrado para outras grandezas.

Figura 46: Protótipo do Monitor portátil de Radiação



5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostram que o objetivo de desenvolver um monitor portátil 

para detecção de radiação gama e raios – X foi alcançado,  com a caracterização do detector 

usado e com a confecção de circuitos eletrônicos capazes de tratar os sinais elétricos oriundos 

do detector.

A tensão de operação da CITE foi estabelecida em 300V, que é um valor comumente 

usado  por  algumas  câmaras  de  ionização  comerciais.  A corrente  de  fuga  da  CITE  foi 

determinada e o seu valor foi de praticamente a metade do máximo valor recomendado pela 

norma, ou seja, uma corrente de fuga aceitável. Através do estudo da repetitividade chega-se 

ao  valor  de  0,17%  para  o  coeficiente  de  variação,  quando  a  norma  recomenda  valores 

menores que  0,3% do desvio padrão médio das medições, além de ficar abaixo dos (±1%) 

estabelecidos pela norma para os valores com relação a média das medições. Ao verificar a 

resposta da CITE com relação à dose aplicada, constata-se que a mesma responde linearmente 

tanto para as fonte de Cs-137 e Co-60 como para o raios-X nas qualidades de radioproteção.  

O estudo da dependência energética mostra uma reposta aceitável e com uma variação muito 

pequena para a faixa de energia de 16keV a aproximadamente 200 keV, e que para energias 

maiores é necessária a utilização de filtros para melhorar a dependência energética da CITE.

Após testes realizados foi possível interligar e testar o aparelho em feixes de radiação 

gama e raios-X, constatando que a resposta do aparelho desenvolvido é compatível com os 

resultados obtidos quando comparado com aparelhos comerciais. O aparelho desenvolvido 

tem um custo relativamente baixo,  é  de fabricação nacional  e  apresenta  boa dependência 

energética para baixas energias, podendo competir com os aparelhos importados nesta faixa 

de energia.
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Apêndice A

A.1 Programa do Microcontrolador 

A.1.1 Programa principal – main.c
#define __MSP430F2232__
#include <msp430.h>
#include <stdio.h>
#include "lcdc.h"
#include <intrinsics.h>
 

void main(void)
{
  

float temp=0; //unsigned int buffer[8], offset;
unsigned int offset;
unsigned char string[60], cont;//unsigned 

charstring[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // desativa o watchdog

  
  //oscilador para o circuito de alta-tensão
  
  P1DIR |= 0x0C;       // P1.2 and P1.3 output
  P1SEL |= 0x0C;       // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions
  TACCR0 = 2000 - 1;   // PWM Period era 1600 1000 2000 
  TACCTL1 = OUTMOD_7;  // TACCR1 reset/set
  TACCR1 = 1000 ;      // TACCR1 PWM duty cycle era 1080 500 900
  TACCTL2 = OUTMOD_7;  // TACCR2 reset/set
  TACCR2 = 1000;       // TACCR2 PWM duty cycle  era 520  500 1100
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode
                       // com 2000 900 1100 chegamos aos 300v

    
  // seleção de múltiplas conversões + 16 ciclos do adc10clk + liga 
módulo ADC10 + habilitação da interrupção do conversor 
              

ADC10CTL0 =  ADC10SHT_3 + ADC10SR + ADC10ON + ADC10IE; 
//ADC10CTL1 = INCH_0 + SHS_0 + ADC10DIV_7;

      ADC10AE0 |= 0x01;    // P2.0 ADC option select
               

// configura direção e saida P1 e P4
P4DIR=0xFF;
P1DIR=0xFF;
P4OUT=0;
P1OUT=0;

// configura o DCO para a velocidade máxima
 DCOCTL = 255;
 BCSCTL1 = 7;
      // configura o pino P4.2 como saída e o coloca em nível "0", o pino 
write do módulo deve ser conectado ao mesmo

P4DIR|=BIT2;
P4OUT&=~BIT2;

      // inicializa o módulo
lcdc_ini(lcdc_display_8x5|lcdc_2_linhas,lcdc_display_ligado|

lcdc_cursor_desligado|lcdc_cursor_fixo);



   
   //inicializa variaveis
    offset = 1400;//alterei de 1150 para 1400
    //for (cont=0; cont<8; cont++) buffer[cont] = 0;

 
while (1) 
{

temp = 0;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
lcdc_delay_ms(10); 
//Soma 64 amostras. Considera offset

  for(cont=0;cont<64;cont++)
  {

  temp += (long)ADC10MEM * 3300.0;// indica o valor da 
tensao diretamente

//while(!
lcdc_delay_ms(10);
temp-=offset; 

  }
  //ADC10MEM = 0;
  temp/=64000000.0;
  //temp=(2.91*temp)-0.63; // FATOR DE CALIBRAÇÃO Cs-137 para 

taxa em mGy.h-1
  sprintf(string,"%3.2f", temp);
  lcdc_escreve_char ('\f'); // apaga a tela
  lcdc_posiciona_texto(4,0); // posiciona o curso  
  lcdc_escreve_string("Leitura"); // escreve: Leitura
  //lcdc_posiciona_texto(0,1); // posiciona o cursor 
  //lcdc_escreve_string(":"); // escreve: :   
  lcdc_posiciona_texto(4,1);
  lcdc_escreve_string(string);
  lcdc_posiciona_texto(11,1);
  lcdc_escreve_string("V");
  //lcdc_escreve_string("mGy.h-1"); converte para unidade 

desejada
}

}

A.1.2 Biblioteca de funções para manipulação de módulos LCD – lcdc.h

      #ifndef lcdc_enable
#define lcdc_en_port P4OUT
#define lcdc_en_dir  P4DIR // direção do pino enable
#define lcdc_enable  BIT0 // pino enable do LCD
#endif
#ifndef lcdc_rs
#define lcdc_rs_port P4OUT
#define lcdc_rs_dir  P4DIR // direção do pino rs
#define lcdc_rs      BIT1 // pino rs do LCD
#endif
#ifndef lcdc_dport
#define lcdc_dport P1OUT
#define lcdc_ddir  P1DIR
#define lcdc_d4 BIT4 // pino de dados d4 do LCD
#define lcdc_d5 BIT5 // pino de dados d5 do LCD
#define lcdc_d6 BIT6 // pino de dados d6 do LCD



#define lcdc_d7 BIT7 // pino de dados d7 do LCD
      #endif

#define lcdc_seg_lin 0x40    // Endereço da segunda linha na RAM do 
LCD

// Definições utilizadas para configuração do display
#define lcdc_cursor_ligado 2
#define lcdc_cursor_desligado 0
#define lcdc_cursor_piscante 1
#define lcdc_cursor_fixo 0
#define lcdc_display_ligado 4
#define lcdc_display_desligado 0
#define lcdc_display_8x5 0
#define lcdc_display_10x5 4
#define lcdc_2_linhas 8
#define lcdc_1_linha 0

//************************************************************************
// Função de envio de um nibble para o display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada:
// char dado : dado a ser enviado para o display (somente o nibble
// inferior)
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_envia_nibble(char dado);
//************************************************************************
// Função de escrita de 1 byte no display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada:
// char endereco : 0 se instrução, 1 se dado
// char dado : dado ou comando a ser escrito
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_envia_byte(char endereco, char dado );
//************************************************************************
// Função de inicialização do display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada:
// char modo1 : modo do display (número de linhas e tamanho dos caracteres
// char modo2 : modo do display (estado do cursor e do display)
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_ini(char modo1, char modo2 );
//************************************************************************
// Função de posicionamento do cursor do display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada:
// char x : coluna a ser posicionado o cursor (iniciando de 0)
// char y : linha a ser posicionado o cursor (0 ou 1)
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************



void lcdc_posiciona_texto(unsigned char x, unsigned char y);
//************************************************************************
// Função de escrita de um caractere no display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada :
// char c : caractere a ser escrito
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************
// Observações :
// \f apaga o conteúdo do display
// \n e \r retornam o cursor para a primeira coluna da segunda linha
//************************************************************************
void lcdc_escreve_char(unsigned char c);
//************************************************************************
// Função de escrita de uma string no display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada:
// char *c : um ponteiro para um caractere
//************************************************************************
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_escreve_string (unsigned char *c);
//************************************************************************
// Função para ativar o display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_liga_display(void);
//************************************************************************
// Função para desativar o display
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_desliga_display(void);
//************************************************************************
// Função para ativar o cursor
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_liga_cursor(void);
//************************************************************************
// Função para desativar o cursor
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_desliga_cursor(void);
//************************************************************************



// Função para ativar o cursor piscante
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_liga_cursor_piscante(void);
//************************************************************************
// Função para desativar o cursor piscante
//************************************************************************
// Argumentos de chamada : nenhum
// Retorno : nada
//************************************************************************
void lcdc_desliga_cursor_piscante(void);

A.1.3 Biblioteca de funções para manipulação das portas – util.h

#ifndef UTIL_H_
#define UTIL_H_
#define SETBIT(nbit,port) (port|=nbit)
#define RESETBIT(nbit,port) (port&=~nbit) 
#define SETIFTRUE(v,nbit,port)  ( (v) ? SETBIT(nbit,port) : 
RESETBIT(nbit,port))
#define SETIFNTRUE(v,nbit,port) ( (v) ? RESETBIT(nbit,port) : 
SETBIT(nbit,port))
#define RESETIFTRUE(v,nbit,port) ( (v) ? RESETBIT(nbit,port) : 
SETBIT(nbit,port))
#define PUSHBIT(vbit,nbit,port) ( (vbit) ? SETBIT(nbit,port) : 
RESETBIT(nbit,port))

#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
typedef unsigned short int usint;
typedef short int sint;
void delay(volatile unsigned int t) // SW Delay
{
    do t--;
    while (t != 0);
}

#endif /*UTIL_H_*/



A.1.4 Biblioteca de funções de acesso e manipulação de módulos LCD – lcdc.c

// variável global que armazena o configuração do display
#define __MSP430F2232__
#include <msp430.h>
#include "util.h"
#include "lcdc.h"
static char modo_lcd2;
union ubyte
{

char _byte;
struct
{

char b0 : 1;
char b1 : 1;
char b2 : 1;
char b3 : 1;
char b4 : 1;
char b5 : 1;
char b6 : 1;
char b7 : 1;

} bit;
};

void lcdc_delay_ms(unsigned int tempo)
{
  volatile unsigned int temp;
  for(;tempo;tempo--) for (temp=1000;temp;temp--);
}

void lcdc_envia_nibble(char dado)
{

union ubyte teste;
teste._byte = dado;
// coloca os quatro bits nas saidas
SETIFTRUE(teste.bit.b0,lcdc_d4,lcdc_dport);
SETIFTRUE(teste.bit.b1,lcdc_d5,lcdc_dport);
SETIFTRUE(teste.bit.b2,lcdc_d6,lcdc_dport);
SETIFTRUE(teste.bit.b3,lcdc_d7,lcdc_dport);
// pulsa a linha enable
SETBIT(lcdc_enable,lcdc_en_port);
RESETBIT(lcdc_enable,lcdc_en_port);

}

void lcdc_envia_byte(char endereco, char dado )
{

// coloca a linha rs em 0
RESETBIT(lcdc_rs,lcdc_rs_port);
// configura a linha rs dependendo do modo selecionado
SETIFTRUE(endereco,lcdc_rs,lcdc_rs_port);
lcdc_delay_ms(1);
// desativa linha enable
RESETBIT(lcdc_enable,lcdc_en_port);
// envia a primeira parte do byte
lcdc_envia_nibble(dado >> 4);



// envia a segunda parte do byte
lcdc_envia_nibble(dado & 0x0f);

}

void lcdc_ini(char modo1, char modo2 )
{

char conta;
// configura os pinos como saídas
lcdc_en_dir |= lcdc_enable;
lcdc_rs_dir |= lcdc_rs;
lcdc_ddir |= lcdc_d4|lcdc_d5|lcdc_d6|lcdc_d7;
// coloca os pinos em nível lógico 0
RESETBIT(lcdc_d4,lcdc_dport);
RESETBIT(lcdc_d5,lcdc_dport);
RESETBIT(lcdc_d6,lcdc_dport);
RESETBIT(lcdc_d7,lcdc_dport);
RESETBIT(lcdc_rs,lcdc_rs_port);
RESETBIT(lcdc_enable,lcdc_en_port);
lcdc_delay_ms(15);
// envia uma seqüência de 3 vezes 0x03
// e depois 0x02 para configurar o módulo
// para modo de 4 bits
for(conta=1;conta<=3;++conta)
{

lcdc_envia_nibble(3);
lcdc_delay_ms(5);

}
lcdc_envia_nibble(2);
// envia códigos de inicialização do display
lcdc_envia_byte(0,0x20 | modo1);
lcdc_envia_byte(0,0x08 | modo2);
modo_lcd2 = 0x08 | modo2;
lcdc_envia_byte(0,1);
lcdc_envia_byte(0,6);

}

void lcdc_posiciona_texto(unsigned char x, unsigned char y)
{

char endereco;
if (y) endereco = lcdc_seg_lin; else endereco = 0;
endereco += x;
lcdc_envia_byte(0,0x80|endereco);

}

void lcdc_escreve_char(unsigned char c)
// envia um caractere para o display
{

switch (c)
{

case '\f' : lcdc_envia_byte(0,1);
lcdc_delay_ms(5);
break;

case '\n' :
case '\r' : lcdc_posiciona_texto(1,2);

break;
default : lcdc_envia_byte(1,c);

}



}

void lcdc_escreve_string (unsigned char *c)
{

while (*c)
{

lcdc_escreve_char(*c);
c++;

}
}

void lcdc_liga_display(void)
{

modo_lcd2 |= 4;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}

void lcdc_desliga_display(void)
{

modo_lcd2 &= 0xFB;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}

void lcdc_liga_cursor(void)
{

modo_lcd2 |= 2;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}

void lcdc_desliga_cursor(void)
{

modo_lcd2 &= 0xFD;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}

void lcdc_liga_cursor_piscante(void)
{

modo_lcd2 |= 1;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}

void lcdc_desliga_cursor_piscante(void)
{

modo_lcd2 &= 0xFE;
lcdc_envia_byte (0,modo_lcd2);

}
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