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Sinopse

A utilização de radiação gama em processos de esterilização de produtos médicos e preservação de
alimentos tem incentivado o aparecimento de instalações industriais responsáveis pela geração de
doses tão elevadas quanto algumas dezenas de kGy. A caracterização deste campo de radiação
exige o emprego de dosímetros com alta resolução espacial, elevada resistência a danos de radiação,
manutenção das informações de doses absorvidas em tempos adequados para a análise e tratamento
dos dados, fácil manuseio, etc. Os dosímetros que atendem grande parte destas exigências são
baseados no polimetilmetacrilato (PMMA ) com corantes sensíveis à radiação. A faixa de dose que
pode ser medida com estes dosímetros se estende de 100Gy a 50kGy, com precisões estimadas
pelos fabricantes de 2 a 3%. No entanto, na prática, existem procedimentos que exigem a irradiação
em diferentes condições de temperatura, o que resulta em alterações na resposta do dosímetro.
Desta forma, considerando as irradiações efetuadas no Centro de Tecnologia das Radiações (CTR)
do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), tem-se estudado o efeito de
temperatura na resposta de dosímetros de rotina do tipo PMMA , onde as características
operacionais de dosímetros do tipo Gammachrome YR e Red Perspex estão sendo investigadas em
função da temperatura e da dose, cujos resultados obtidos serão apresentados neste trabalho.

Palavras Chaves: Dosímetria Industrial, Polimetilmetacrilato com corantes, Red Perspex,
Gammachrome, Processo de Irradiação, Esterilização, Temperatura de Irradiação

1. Intro dução

O sucesso dos processos de irradiação, com numerosas aplicações na indústria, medicina,
agricultura e meio ambiente, consiste em conhecer a dose absorvida e a distribuição de dose no
produto irradiado. É indicada uma Dose Mínima suficiente para cumprir o efeito desejado, tais
como: esterilização de produtos médicos, aumento do tempo de prateleira de alimentos,
desinfestação de frutos, etc. e a Dose Máxima é estabelecida de forma que não cause efeitos
adversos. Alguns processos impõem a temperatura dos produtos e os mesmos devem ser irradiados
mantendo esta determinação, como acontece com os tecidos biológicos utilizados em implantes
cirúrgicos; carnes congeladas; e outros mantidos à temperatura ambiente. Neste trabalho foram
estudadas as respostas dos dosímetros de rotina Gammachrome YR [1] e Red Perspex [2] [3] em
função da temperatura de irradiação, em doses de 2 e 25kGy, respectivamente; e no intervalo de
temperatura de -70 a  20ºC.
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2. Experimental

Os dosímetros de rotina de polimetilmetacrilato (PMMA) com corantes sensíveis à radiação:
Gammachrome YR Batch 62, Batch 63 e Batch 5; e Red Perspex 4034 Batch GD e Batch HL,
utilizados neste estudo, foram adquiridos  da Harwell Dosimeters – United Kingdon. A
sensibil idade à radiação avaliada para o Gammachrome YR está entre 0,1 e 3kGy e para o Red 4034
está entre 5 e 50kGy. Estes dosímetros são estocados no Laboratório de Dosimetria em Processos de
Irradiação(LDPI) do Centro de Tecnologia das Radiações(CTR)-IPEN/CNEN-SP em temperaturas
de (20±5)ºC e umidade relativa do ar de (55±5)%, conforme sugere o fabricante para garantir a vida
útil dos dosímetros. Estes dosímetros são opticamente transparentes, têm 30 x 11mm e espessuras
nominais de 1,7 e 3mm, respectivamente, e são selados individualmente, hermeticamente, em
sachês construídos com uma fina lâmina de alumínio e recoberta com poliester e polietileno, dentro
dos quais são irradiados.

A medida de dose absorvida nos processos de irradiação envolve o uso de um ou mais sistemas
dosimétricos o qual consiste de dosímetros químico ou físico, e do instrumento que medirá o efeito
induzido pela radiação no dosímetro e seu padrão de referência associado, e é importante que todas
as medidas tenham rastreabil idade com Laboratórios Padrões Nacionais e/ou Internacionais [4].

Os dosímetros selecionados para este estudo foram irradiados, em conjunto de 4(quatro) [5], em
campo gama do Irradiador Gammacell 220 Série 142, Fonte de Co60, cuja Taxa de Dose é de
3,63kGy/h e rastreabil idade através do Serviço IDAS(International Dose Assurance Service)
oferecido pela IAEA. Após a irradiação, todos os dosímetros foram medidos opticamente nos
respectivos comprimento de onda, 530nm e 640nm, utilizando-se o Espectrofotômetro Shimadzu
UV1601PC que opera de 190 a 1100nm e o Espectrofotômetro Genesys 20, na faixa de 325 a
1100nm. O quociente entre a absorbância e a espessura do dosímetro (medida com um micrômetro
da Mitutoyo) fornece a absorbância específica (k). Os valores de k foram combinados para dar o
km(absorbância específica média) a cada conjunto de dosímetros. Durante as irradiações, as medidas
de temperatura foram feitas com um medidor, calibrado, digital termopar tipo K, da marca
Instrutherm.

Os dosímetros Gammachrome YR e Red Perspex 4034 foram irradiados em diferentes doses, nos
respectivos intervalos de sensibilidade à dose, para a construção da Curva de Calibração e medida
da temperatura durante a irradiação. As respostas dos dosímetros, cujas absorbâncias foram lidas
em diferentes espectrofotômetros, foram comparadas, assim como as respostas de diferentes batches
do mesmo dosímetro.

A resposta do dosímetro Red Perspex 4034 Batch GD foi também avaliada em relação ao
fracionamento da dose total, produzindo informações úteis quando o processo de irradiação é
interrompido face a problemas potenciais. Dessa forma, um conjunto de 4(quatro) dosímetros foram
irradiados a 40kGy e outro conjunto, fracionando a dose  de 10 em 10kGy e com um intervalo de
tempo de 1(uma) hora entre as irradiações, totalizando 40kGy.

Conjuntos de 4(quatro) dosímetros Gammachrome YR Batch 63 foram irradiados a 2kGy, dose
utilizada para irradiação de alimentos, em diferentes temperaturas; assim como, os conjuntos de
dosímetros Red Perspex 4034 Batch HL foram irradiados a 25kGy, dose utilizada para esterilização
de diferentes produtos. As temperaturas escolhidas são as utilizadas com frequência nos processos
de irradiação do CTR/IPEN/CNEN-SP, ou seja, irradiações a  -70ºC, -20ºC, 0ºC e 20ºC. Para
manter as respectivas temperaturas, os dosímetros foram colocados em um recipiente de
poliuretano, permanecendo os mesmos no centro da Câmara de Irradiação; sendo que as irradiações
à –70º C foram conseguidas envolvendo os dosímetros com gelo seco; à –20º C, os dosímetros
foram envolvidos com gelo de solução saturada de cloreto de sódio em água, inicialmente formados
em um freezer à –74º C e depois transferidos para um freezer à –29ºC; à 0º C os dosímetros foram
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envolvidos com gelo moído; e à 20º C , as irradiações ocorreram à temperatura ambiente. As
respostas destes dosímetros foram avaliadas nas diferentes temperaturas citadas,  sendo 0º C           e
temperaturas abaixo, utili zadas principalmente para a esterilização de tecidos biológicos, como,
pele, ossos, cartilagens e  tendões para implantes cirúrgicos.

3. Resultados

Os dosímetros Gammachrome Batch 5 e Red Perspex 4034 Batch HL, quando irradiados,
apresentam as respectivas colorações acentuadas. As Figuras 1 e 2  mostram, respectivamente, os
espectros de absorção quando os dosímetros são irradiados, à temperatura ambiente, em várias
doses.

Os dosímetros de rotina precisam ser calibrados para medir a dose absorvida nos processos de
irradiação, utili zando os mesmos equipamentos de medidas tanto para a calibração do dosímetro
como para medir a dose absorvida em um produto irradiado. As Figuras 3 e 4 mostram as Curvas de
Calibração, respectivamente, para o Dosímetro YR Batch 63 e para o Red Perspex 4034 Batch HL
irradiados à temperatura ambiente. As Figuras 5 e 6 comparam as Curvas de Calibração, para os
mesmos dosímetros, quando as leituras de absorbância são realizadas em diferentes
espectrofotômetros e as Figuras 7 e 8 mostram os Espectros para diferentes Batches do mesmo tipo
de dosímetro.
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Figura 3 - CURVA DE CALIBRAÇÃO
Dosímetro: Gammachrome YR Batch 63
Leitura: Espectrofotômetro Shimadzu UV1601PC (530nm)
I rr adiador : Gammacell 220
Taxa de Dose: 4,58kGy/h

Y =-0,08229+0,08799 X+0,00531 X
2
+3,63248E-4 X

3
-1,44025E-5 X

4

Absorbância Específica (cm-1)

D
O

S
E

 (
k

G
y)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
0

10

20

30

40

50

 Figur a 4- CURVA DE CAL IBRAÇÃO
Dosímetr o: Red Per spex 4034 Batch HL
L eitur a: Espectr ofotômetro Shimadzu UV1601PC(640nm)
I r radiador : Gammacell 220 Sér ie nº 142
Taxa de Dose: 3,71kGy/h
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Tabela 1- Resultados: Fracionamento de Dose-Dosímetro: Red Perspex Batch GD

Dose Total - 40kGy Dose Total (40kGy) Fracionada

kmédio(cm-1) Dose kmédio(cm-1) Dose

Dosímetro k Desvio Padrão medida Dosímetro k Desvio Padrão medida

nº (cm-1) CV (%) (kGy) nº (cm-1) CV (%) (kGy)

1 2,8845 2,8787 40,8 5 1,1605 1,1577 10,2

2 2,8756 0,03 6 1,1406 0,03

3 2,8468 0,9 7 1,1321 2,5

4 2,9080 8 1,1974

5 1,9117 1,9075 20,1

6 1,8900 0,04

7 1,8703 2,0

8 1,9578

5 2,4604 2,4568 30,3

6 2,4342 0,04

7 2,4218 1,6

8 2,5106

5 2,8757 2,8660 40,4

6 2,8587 0,03

7 2,8343 0,9

8 2,8954
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Figura 5- Comparação de Curvas de Calibração
                Dosímetro Gammachrome YR Batch 63
                Leitura em diferentes espectrofotômetros(530nm)
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Figura 6-Comparação de Curvas de Calibração
             Dosímetro Red Perspex 4034 Batch HL
             Leitura em diferentes espectrofotômetros(640)

Dose (kGy)

A
bs

or
bâ

nc
ia

 E
sp

ec
ífi

ca
 (c

m
-1
)

 Espectrofotômetro Shimadzu UV1601PC
 Espectrofotômetro Genesys 20



Os espectros de absorção para irradiações em diferentes temperaturas são mostrados nas Figuras 9 e
10, respectivamente para os dosímetros Gammachrome YR Batch 63 irradiados a 2kGy e Red
Perspex 4034 Batch HL irradiados a 25kGy e a Figura 11 mostra as respostas destes dosímetros em
relação à resposta dos mesmos à 20º C. Também foram feitos os estudos para averiguar a resposta
dos dosímetros Gammachrome YR Batch 63 às temperaturas de –70ºC, -20ºC, 0º e 20º C após o
término da irradiação, cujos resultados são mostrados nas Figuras 12 e 13, respectivamente.
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4. Conclusões

As alterações nas respostas, à radiação gama, dos dosímetros Gamachrome YR e Red Perspex 4034
quando se utili za diferentes espectrofotômetros, baches comerciais ou fracionamento de dose, são
pequenas, para os que foram utilizados neste experimento, embora seja necessário conhecê-las para
compreender possíveis fontes de erro nas medidas e não ultrapassar a tolerância de 5% para os
dosímetros de rotina. Mais significativas são as variações nas respostas dos dosímetros às diferentes
temperaturas de irradiação, exigidas pelos processos de irradiação. Portanto, é importante construir
as curvas de calibração, para os respectivos dosímetros, em condições mais próximas quanto
possível daquelas a serem utilizadas para medir a  dose nos processos de irradiação, considerando
também o tempo  após a irradiação para leitura dos dosímetros.
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