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1- Sinopse 
 
O levantamento de pontos de taxa de dose para irradiadores industriais e a calibração de dosímetros 
comerciais com o uso de dosímetros de referência é de importância fundamental para a 
determinação das doses aplicadas aos produtos irradiados em instalações industriais de irradiação. 
A aplicação desta metodologia permitiu a determinação das doses absorvidas em diversos todos os 
pontos de uma sala de irradiação, assegurando o valor de dose absorvida no produto irradiado, com 
a utilização dos dosímetros comerciais. Os dosímetros comerciais utilizados foram de 
polimetilmetacrilato (PMMA), fabricados pela empresa Harwell Dosimeters, e os dosímetros de 
referência utilizados foram de solução Fricke, feitos no próprio CDTN. Dentre as vantagens da 
realização deste trabalho, pode-se destacar a garantia da qualidade dos serviços prestados pelo 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear junto aos seus clientes e à sociedade em geral, 
no sentido de otimização de tempo de exposição dos produtos irradiados, de modo a garantir com 
maior precisão as doses absorvidas em cada material irradiado. 
 
 

2- Introdução 
 
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar os profissionais da área de dosimetria de 
radiações, além de auxiliar estudantes, com pesquisas e esclarecimentos sobre a irradiação, 
calibração e uso rotineiro de dosímetros industriais e dosímetros de referência. O trabalho foi 
realizado no Laboratório de Irradiação Gama do CDTN possui um irradiador industrial de categoria 
II, com fonte de cobalto-60, com uma atividade inicial de 2161,21 TBq em 05/10/2001 [1]. 
 
A calibração de dosímetros comerciais de polimetilmetacrilato (PMMA) foi realizada utilizando 
uma intercomparação dos resultados de medição de dose a partir de valores de referência obtidos de 
dosímetros Fricke. Foi escolhido o sistema dosimétrico Fricke por apresentar uma pequena 
incerteza na medição de dose absorvida e ser considerado um dosímetro de referência, o que 
permite minimizar os valores da incerteza expandida associada à medição [2]. 
 
Para o levantamento das taxas de dose, também foram utilizados os dosímetros Fricke em diversos 
pontos de interesse e de posicionamento de produtos da sala de irradiação do Laboratório de 
Irradiação Gama. Assim foi possível elevar a qualidade da prestação de serviços e pesquisas afins 
realizadas pelo CDTN. 
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3- Aparato Experimental 
 
3.1. Sistema de dosimetria Fricke 
 
Este sistema de dosimetria pode ser considerado o melhor sistema químico de dosimetria 
conhecido. Mede a faixa de dose absorvida de 40 a 400 Gy e é muito usado para calibrar campos de 
radiação e dosímetros de rotina [3,4]. 
 
O dosímetro Fricke consiste em uma solução saturada de sulfato ferroso amoniacal (1 mol/L), 
diluído em uma solução de ácido sulfúrico (0,4 mol/L). Uma solução de cloreto de sódio (1.mol/L) 
pode ser adicionada, opcionalmente, para minimizar os efeitos de impurezas orgânicas que podem 
reagir com a parte ativa da solução, alterando o resultado da medição. 
 
 
3.2. Dosímetro de polimetilmetacrilato (PMMA) 
 
O PMMA é um polímero composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, com ponto de fusão a 
120°C. O PMMA puro é transparente mas, para a fabricação dos dosímetros, moléculas 
radiosensíveis são introduzidas na matriz do polímero do PMMA para indução de cor durante a 
irradiação [5,6]. 
 
Neste trabalho, foram calibrados os dosímetros do tipo Gammachrome YR e Amber 3042, ambos 
da empresa inglesa Harwell Dosimeters.  
 
Através de um espectrofotômetro, mede-se a absorvância específica de cada dosímetro (valor de 
absorvância em relação à espessura do dosímetro), que é associada a doses absorvidas na faixa de 
0,1 a 3 kGy para o Gammachrome YR e de 1 a 30 kGy para o Amber 3042. 
 
 
3.3. Espectrofotômetro e Micrômetro 
 
O espectrofotômetro utilizado para a calibração e demais estudos com os dosímetros de PMMA, foi 
o Espectrofotômetro B 572 fabricado pela empresa Micronal. Este aparelho mede transmitância e 
absorvância na região espectral de 340 a 1000 nm. 
 
Um micrômetro digital da empresa Mitutoyo foi o aparelho utilizado para as medidas de espessura 
dos dosímetros de PMMA. Este micrômetro mede espessuras na faixa de 0 a 25.mm, com resolução 
de 0,001 mm e uma incerteza de ± 0,002 mm. 
 
 
3.4. Dispositivos para equilíbrio eletrônico 
 
O equilíbrio eletrônico é muito importante para a calibração de dosímetros comerciais com o uso de 
dosímetros de referência, para que os dois sejam irradiados sob as mesmas condições.  
 
As condições de equilíbrio eletrônico ou equilíbrio de partículas carregadas ocorrem quando: a 
composição e a densidade do meio são homogêneas, existe um campo uniforme de radiação 
indiretamente ionizante e não existem campos elétricos ou magnéticos não homogêneos [7]. 
Portanto, na irradiação dos dosímetros de PMMA, para a calibração destes, foi preciso criar 
condições que mais se aproximassem das descritas anteriormente. Para isto, foram desenvolvidas 



1, Engenheiro Mecatrônico, M. Sc. - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear CDTN/CNEN 
2, Especialização em Proteção Radiológica, Tecnólogo em Radiologia – Universidade FUMEC 
3, Matemático, M.Sc. - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear CDTN/CNEN 
 

algumas embalagens, porta-dosímetros com o objetivo de se obter uma condição de equilíbrio 
eletrônico durante a irradiação dos dosímetros. 
 
As embalagens foram desenvolvidas em acrílico, nas espessuras desejadas para que a condição de 
equilíbrio ocorra (4 a 5 mm). Uma das embalagens é utilizada para os dosímetros Fricke (Figura 1), 
as outras são utilizadas para os dosímetros de PMMA (Figura 2).  
 

 
Figura 1 - Suporte para equilíbrio eletrônico da solução Fricke. 

 

 
Figura 2 - Dispositivo para equilíbrio eletrônico. 

 
 
3.5. Irradiador Industrial Categoria II 
 
O Laboratório de Irradiação Gama do CDTN é equipado com um Irradiador Panorâmico 
Multipropósito, modelo IR�214, fabricado pela MDS Nordion, com fonte armazenada a seco. 
Irradiadores panorâmicos com fonte estocada a seco são considerados os sistemas de irradiação 
gama mais flexíveis para o processamento simultâneo de diferentes produtos [8]. 
A figura 3 mostra o interior da Câmara de Irradiação, onde se pode observar 4 mesas giratórias 
utilizadas na irradiação de produtos e, no centro, a fonte de cobalto 60 envolvida por um sistema de 
proteção (chaminé). 
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Figura 3 - Câmara de irradiação do Laboratório de Irradiação Gama do CDTN/CNEN. 

 
 

4- Metodologia e Resultados 
 
 
3.1. Determinação dos Pontos de Calibração Através da Dosimetria Fricke 
 
Para determinação das taxas de dose nos pontos em que foram posicionados os dosímetros de 
PMMA, foram utilizados os dosímetros Fricke nas mesmas posições, cada uma com três 
dosímetros. A média da taxa de dose à 0,2 m do sistema de proteção (chaminé) que envolve a fonte 
foi de 4546,80.Gy/h e a 0,5 m foi de 1192,25 Gy/h. Conhecidos estes pontos, é possível que se faça 
qualquer associação de valores de absorvância específica dos dosímetros de PMMA, com o valor da 
dose absorvida por eles, sendo preciso que se saiba o tempo de exposição destes dosímetros à 
radiação. 
 
Com os resultados obtidos da dosimetria Fricke determinou-se, para um intervalo de confiança de 
95%, uma incerteza expandida de ± 0,69% para o ponto a 0,2 m da chaminé e uma incerteza de ± 
0,71% para o ponto a 0,5 m da chaminé, ambos com fator de abrangência k = 4,53. A partir da 
associação dos valores de absorvância específica à dose absorvida, determina-se a curva de 
calibração dos dosímetros de PMMA. 
 
 
3.2. Calibração dos Dosímetros de PMMA 
 
Os dosímetros de PMMA foram calibrados de acordo com suas características de medição, como 
foram utilizados dois modelos de dosímetros, foram obtidos dois gráficos com suas respectivas 
curvas de calibração conforme será descrito a seguir. 
 
O dosímetro do tipo Amber 3042 foi analisado no comprimento de onda de 603 e 651 nm para a 
faixa de dose absorvida de 1,8 a 25,7 kGy, portanto foram obtidas duas curvas de calibração para 
este modelo de dosímetro. 
De acordo com as especificações do fabricante, para a faixa de dose absorvida de 1 a 10 kGy, deve 
ser utilizada a curva de calibração obtida no comprimento de onda de 603 nm. Para a faixa de dose 
absorvida de 10 a 30 kGy, deve ser utilizada a curva de calibração obtida no comprimento de onda 
de 651 nm. 
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Os dosímetros Amber 3042 foram posicionados a uma distância de 0,2 m da chaminé, com uma taxa 
de dose de 4546,80 Gy/h. Foram utilizados quatro dosímetros para cada valor de dose absorvida e 
obtida a seguinte curva de calibração, conforme a figura 4. 
 
A análise dos dados coletados determina, para um intervalo de confiança de 95%, uma incerteza 
expandida da medição de ± 3,81% para a curva de calibração analisada no comprimento de onda de 
603 nm, e uma incerteza de ± 5,00% para a curva de calibração analisada em um comprimento de 
onda de 651 nm ambos para um fator de abrangência k.=.3,31. 
 
Os dosímetros Gammachrome YR foram posicionados a uma distância de 0,5.m da chaminé, ponto 
este, em que a taxa de dose foi de 1192,25 Gy/h. Para cada valor de dose absorvida foram 
posicionados grupos de quatro dosímetros cada. 
 
O dosímetro do tipo Gammachrome YR foi analisado no comprimento de onda de 530 nm para a 
faixa de dose absorvida de 198 a 3254 Gy. A curva de calibração para o dosímetro Gammachrome 
está determinada na figura 5. 
 

Dosímetro de PMMA - Amber - Curvas de Calibração 

Dose = 2E+06 Ab. Esp.4 - 807081 Ab. Esp.3 

+ 253403 Ab. Esp.2 + 31486 Ab. Esp. + 392,85
R2 = 0,9985

Dose = 87232 Ab. Esp.4 - 87315 Ab. Esp.3 
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Figura 4 - Curvas de Calibração do dosímetro Amber 3042. 
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Figura 5 - Curva de calibração para os dosímetros de PMMA do tipo Gamachrome YR. 
 
A análise dos dados coletados com relação aos dosímetros Gamachrome YR determina que para um 
intervalo de confiança de 95%, há uma incerteza expandida de 4,47% para um fator de abrangência 
k.=.3,31. 
 
As medidas realizadas com o dosímetro Gammachrome YR extrapolaram a faixa de dose absorvida 
que o fabricante recomenda que se trabalhe (1 a 3.kGy). Isso aconteceu no momento da adequação 
dos pontos medidos à dosimetria Fricke. Os pontos no valor de dose absorvida de 3254,17 Gy 
puderam ser considerados devido ao fato de seu coeficiente de variação e sua incerteza estarem 
dentro dos padrões que a Norma ASTM-E-1276-93 recomenda, concluindo-se que a faixa de 
utilização dos dosímetros pode ser recalculada de modo a otimizar a utilização dos mesmos, como 
foi feito no caso do Gammachrome YR. 
 
 
3.3. Levantamento das Taxas de Dose 
 
Para a realização do levantamento das taxas de dose, foram escolhidos pontos a várias distâncias da 
chaminé que envolve a fonte, na mesma altura em que a fonte fica exposta. Em cada ponto foram 
colocados frascos com a solução dosimétrica Fricke e foram feitas suas leituras de absorvância de 
pico em um espectrofotômetro, a um comprimento de onda na faixa de 300 a 310 nm, este 
levantamento de taxas de dose foi realizado no dia 22 de dezembro de 2003. A partir da análise dos 
dosímetros foi feita uma estimativa de taxa de dose em função da distância da chaminé. Com a 
análise dos dosímetros Fricke foi obtido o gráfico da figura 6: 
 
 

Dosímetro PMMA - Gammachrome
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Data da Dosimetria (22-12-2003)

TD = 331,3828 (d)-1,6865

R2 = 0,9932
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R2 = 0,9857

0

5000

10000

15000

20000

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
Distância do protetor da fonte, d (m)

Ta
xa

 d
e 

D
os

e,
 T

D
 (G

y/
h)

  .

 
Figura 6 – Gráfico das estimativas das taxas de dose da câmara de irradiação do LIG. 

 
Com a obtenção do gráfico, também foi possível se determinar as equações que melhor traduzem as 
taxas de dose em cada ponto do irradiador. A equação (1) com R2 igual a 0,9857 é a que melhor 
define os pontos da curva em vermelho (de 0 a 0,2 m de distância da chaminé) e a equação (2) com 
R2 igual a 0,9932 é a que melhor define os pontos da curva em preto (a partir de 0,2m da chaminé): 
 

6,2370)(3,4541 −⋅−= dLnTd              (1) 
 

6865,13828,331 −⋅= dTd               (2) 
 
onde: 
Td = Taxa de dose, 
d = Distância da chaminé. 
 
Para os dados do levantamento das taxas de dose foi obtida a incerteza expandida de 5,85% para um 
intervalo de confiança de 95%, utilizando um fator de abrangência k = 4,53. Estas equações podem 
ser utilizadas para o cálculo da taxa de dose em função da distância no interior da câmara de 
irradiação. Corrigindo a taxa de dose baseando no tempo de meia-vida do cobalto-60 (5,2708 ± 
0,0013) anos, pode-se obter valores para a taxa de dose em função da distância para uma data 
qualquer [7,9,10]. 
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5- Conclusões 
 
A calibração de dosímetros comerciais valida a dosimetria e por isso é uma atividade de destaque 
no processo. Visando garantir a confiabilidade dos valores de dose aplicada aos produtos, somente 
após uma calibração dos sistemas dosímétricos é que utilizá-los na dosimetria e no levantamento de 
taxas de dose em irradiadores industriais. Sem rastreabilidade, nenhuma medida de dose absorvida 
tem significado. 
 
Quando comparados aos dosímeros Fricke, os dosímetros de PMMA apresentaram algumas 
vantagens práticas e vêm prontos para o uso, favorecendo desta forma a otimização e melhoria do 
trabalho de dosimetria em irradiadores industriais. Tais dosímetros apresentaram uma boa precisão 
nas medidas, com incerteza expandida máxima em torno de 5% em toda a sua faixa de medição, 
para um intervalo de confiança das medições de 95%. 
 
O levantamento de pontos de taxa de dose para irradiadores industriais e a calibração de dosímetros 
comerciais com o uso de dosímetros de referência permitiu, através de uma maneira prática e eficaz, 
determinar as doses aplicadas aos produtos irradiados em instalações industriais de irradiação. Esta 
determinação é realizada com base nas equações 1 e 2 mostradas no texto. 
 
Dentre os objetivos alcançados, pode-se destacar a garantia da qualidade dos serviços prestados 
pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear junto aos seus clientes e à sociedade em 
geral, no sentido de otimizar de tempo de exposição dos produtos irradiados e garantir com maior 
precisão as doses absorvidas em cada material irradiado. 
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