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ABSTRACT 

 
As a chemical dosimetric system based on a redox reaction, the Fricke dosimeter requires a lot of care in its 

preparation, handling and storage. All parameters of direct or indirect influence on its stability must be known 

to ensure that the response given by the dosimeter is due just to its interaction with radiation. This paper 

describes the influence of direct ambient light, contact with air, temperature of the solution and the reading 

temperature of the Frick dosimeter in time. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O dosímetro Fricke é amplamente utilizado na determinação absoluta de dose absorvida na 

água, na manutenção de fatores de calibração de padrões secundários e terciários, na 

dosimetria de feixes de radiação e na definição de fatores de correção utilizados na 

determinação de dose absorvida com outros sistemas padrão [1]. 

 

A dosimetria química envolve a transformação de íons ferrosos a íons férricos por ação da 

radiação, seja sob forma de raios X, radiação gama ou feixes de elétrons. A extensão dessa 

transformação pode ser medida quantitativamente por meio da espectrofotometria na região 

do ultra-violeta, onde se encontra o pico de absorção máxima do íons férrico, sendo a mesma 

proporcional à dose absorvida [1]. Por se tratar de uma solução aquosa, se fala de dose 

absorvida na água e o protocolo a ser seguido para as condições de irradiação do dosímetro é 

o TRS 398 da AIEA. 

 

Alguns dos fatores que qualificam um dosímetro para tal efeito são a proporcionalidade de 

resposta em função da dose absorvida, sua sensibilidade de resposta e independência com a 

taxa de dose, sua estabilidade antes e depois da irradiação e a simplicidade na preparação e 

análise do sistema dosimétrico em si. Antes de se utilizar o dosímetro Fricke para tal efeito, 
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deve-se estabelecer as condições de entorno para as quais a resposta do dosímetro é 

satisfatória. 

 

O presente trabalho descreve a estabilidade do dosímetro Fricke em função de agentes 

externos tais como luminosidade ambiente, oxidação, temperatura ao longo do tempo e 

temperatura de medida. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A solução dosimétrica foi preparada com 0,392 g de sulfato de ferro (II) amoniacal 

hexahidratado P. A., 0,060 g de cloreto de sódio P.A. e 22 mL de ácido sulfúrico concentrado 

P.A. diluídos em balão volumétrico com água Milli-Q até o volume final de 1,0 L. A adição 

de cloreto de sódio é feita para reduzir traços de impurezas orgânicas [2]. 

 

A leitura da solução foi feita no Laboratório de Ciências Radiológicas, em espectrofotômetro 

Varian modelo Cary-50, com célula Peltier de controle de temperatura acoplada. O Peltier 

garante a temperatura de leitura na cubeta evitando assim posteriores correções. A 

temperatura de leitura foi de 25 ºC a 304 nm, que é o comprimento de onda correspondente 

ao pico de absorção máxima do íon férrico. 

 

Primeiramente foram realizadas medições de água Milli-Q pura e solução Fricke em 

intervalos de 10 segundos até um minuto para garantir a resposta do aparelho e confirmar que 

a estatística do número de leituras para cada ponto não é relevante. 

 

Depois, a solução Fricke foi preparada segundo citado anteriormente e a mesma foi separada 

em dois balões volumétricos, que seriam mantidos em diferentes condições de 

armazenamento. 

 

A solução 1 foi embalada com papel alumínio e guardada dentro do armário, embaixo da 

bancada. A solução 2 foi deixada em cima da bancada exposta à luz ambiente. Foram 

realizadas medidas espectrofotométricas periodicamente até 50 dias após o preparo da 

solução, a 304 nm e 25 ºC. 

 

Como a temperatura de medida é de 25 ºC, a solução foi lida no momento em que foi 

introduzida no espectrofotômetro e depois a intervalos de 30 segundos até atingir o equilíbrio 

térmico. Respostas repetitivas foram obtidas após aproximadamente 8 minutos e se 

estabeleceu em 10 minutos o tempo de espera para que a solução alcançasse o equilíbrio 

térmico dentro do espectrofotômetro. 

 

Paralelamente a esses testes, outro teste foi realizado no que diz respeito à temperatura de 

leitura da absorbância da solução. Depois que a leitura a 25 ºC foi realizada, a temperatura do 

Peltier foi aumentada até 28 ºC. Após 10 minutos foi realizada outra leitura de absorbância e 

a temperatura do Peltier foi novamente aumentada até 32 ºC, realizando-se então a última 

leitura. 

 

 

3. RESULTADOS  
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Ao realizar leituras de absorbância em intervalos de 10 segundos até um minuto, observou-se 

que a resposta do aparelho é a mesma, de acordo com a Fig.1, o que garante que uma única 

leitura em cada ponto não interfere na qualidade da medição. Essa única resposta então é 

válida para caracterizar a absorbância da solução na temperatura de medida. 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Medições da absorbância da solução 

Fricke sem irradiar, ao longo de um minuto. 

 

 

 

Conforme é possível observar na Fig.2, os valores de absorbância da solução Fricke 

aumentaram gradativamente com o passar do tempo devido à deterioração da solução 

(oxidação). Nos primeiros dias, as leituras de absorbância da solução 1 a uma temperatura de 

25 ºC se mantiveram menores que as da solução 2, como era de se esperar. A partir do 25º dia 

as leituras continuaram a aumentar, porém de forma aleatória, sem que houvesse a princípio 

uma explicação plausível para tal efeito. 
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Figura 2.  Medições da absorbância da solução 

Fricke sem irradiar, ao longo de 50 dias. 

 

 

 

Também foi verificada a dependência direta da absorbância com o aumento da temperatura 

de medida da solução Fricke dentro do espectrofotômetro. Foram feitos quatro testes iguais e 

os mesmos estão apresentados na Fig. 3. Ao aumentar a temperatura de medida de 25 ºC para 

28 ºC e depois para 32 ºC, verificou-se que a resposta em termos de absorbância também 

aumentou, o que comprova que a solução Fricke é altamente suscetível ao aumento de 

temperatura mesmo antes de ser irradiada. 

 

 

 

 
 

Figura 3.  Dependência da absorbância da solução 

Fricke sem irradiar com a temperatura de leitura 

dentro do espectrofotômetro. 

 

 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

 

Ainda que não fosse lógico que a solução Fricke armazenada em condições de abrigo da luz 

deteriorasse mais do que a que foi deixada em cima da bancada, observou-se que nos meses 

de realização desse experimento fez muito calor, o que pode ter elevado a temperatura dentro 

do armário onde a solução estava sendo guardada. Em cima da bancada, apesar da exposição 

á luz, a solução também estava exposta à temperatura ambiente de aproximadamente 22ºC 

devido ao uso continuado do ar condicionado. 
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Por esse motivo, um segundo teste deve ser realizado a fim de verificar essa diferença nas 

condições de armazenagem.  

 

Embora o aumento de temperatura seja muito mais significativo para a resposta 

espectrofotométrica após a irradiação, dado que a reação redox já foi iniciada, fica claro que 

qualquer aumento de temperatura mesmo antes da irradiação também afeta a solução Fricke. 
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