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ESTUDO E OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR RADIAÇÃO 

GAMA EM ESCALA INDUSTRIAL CONSIDERANDO FATORES OPERACIONAIS 
 

Paulo de Souza Santos 
 

RESUMO 
 

O processamento por radiação gama para beneficiamento de produtos tem se tornado 
uma tecnologia aceita mundialmente. Tem como aplicações a esterilização de produtos 
médicos, a irradiação de alimentos e produtos agrícolas, a modificação de materiais 
poliméricos e biomateriais, a preservação de objetos de patrimônio cultural, a 
esterilização de tecidos humanos para transplante, a mudança de cor em gemas, dentre 
outros. Desde 2004, o Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 do Centro de Tecnologia 
das Radiações do IPEN tem sido utilizado no estudo e aperfeiçoamento dessas aplicações 
com objetivos de pesquisa e no estabelecimento de aplicações rotineiras. Este, embora 
concebido para trabalhar no modo contínuo de irradiação, é utilizado no modo 
estacionário  mais indicado para irradiações de materiais delicados ou de pesquisa. 
Neste trabalho foram validadas e verificadas experimentalmente as adequações dos 
métodos à irradiação estacionária; bem como as interrupções para medição de doses em 
dosímetros de polimetilmetacrilato em processos fracionados, onde seu uso se mostrou 
adequado para taxas de dose maiores que 2kGy·h-1. A descrição do processo de carga das 
fontes mostra a importância do seu planejamento e seu impacto na distribuição de taxas 
de dose. Os mapeamentos das doses e taxas de dose permitiram localizar regiões de 
valores homogêneos e máximos. Foi estabelecido um procedimento de irradiação de 
tecidos para aloenxertia utilizando monitoração dosimétrica externa. Foram levantados 
os custos e despesas de irradiação, aplicáveis a instalações governamentais. O balanço 
energético da piscina de armazenamento das fontes permitiu calcular o fluxo de calor do 
sistema e definir as condições máximas de operação sem trocador de calor. 



 
STUDY AND OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF GAMMA RAY PROCESSING IN 

INDUSTRIAL SCALE CONSIDERING OPERATIONAL FACTORS 
 

Paulo de Souza Santos 
 

ABSTRACT 
 

The gamma radiation processing is a well-accepted technology around the world. The 
mean applications are sterilization of medical products, irradiation of food and agriculture 
products, polymeric and biomaterials modification, Cultural Heritage objects 
preservation, humans tissues sterilization, gemstone colorization. Since 2004, the 
Multipurpose Gamma Irradiation Facility at the Radiation Technology Center of the 
Nuclear and Energy Research Institute has been used for improvement of research 
applications and for establishment of routine processes. Moreover, this equipment was 
developed to work in continuous irradiation mode; it has been used in stationary 
irradiation mode most of times - recommended to the irradiation of sensible materials. In 
this work, the applicability of the stationary irradiation methods were experimentally 
validated and verified. Results shown that absorbed dose measurements carried out with 
polymethyl methacrylate dosimeters in irradiation processes with interruption can be 
performed at dose rates upper 2kGy·h-1. Radioactive sources loading and installation 
processes have been documented showing the importance of planning, as well the impact 
in the dose rates distribution at the source racks. The dose and dose rate mapping 
allowed finding homogeneous and higher dose rates zones. A procedure for human 
tissues irradiation using only external dosimetry was established. The irradiation service 
costs and expenses related have been estimated, applicable particularly for government 
facilities. The energetic balance of the sources storage pool was carry out to evaluate the 
heat transfer conditions and limitations of the system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O processamento por radiação ou simplesmente irradiação é uma tecnologia 

que tem sido bem aceita no mundo, com aplicações tradicionais que incluem esterilização 
de produtos da área da saúde; reticulação, cura e degradação de polímeros; irradiação de 
alimentos; e a indução de cor em gemas. Porém, novas aplicações têm surgido como uma 
reação às tendências e às necessidades globais. No campo ambiental, a radiação ionizante 
tem sido utilizada para degradar compostos orgânicos em estruturas mais simples e desta 
forma diminuir o seu tempo de degradação. Nos últimos anos, a irradiação de tecidos 
humanos para transplante também foi pesquisada e hoje é aplicada de forma rotineira. 
Outras aplicações, envolvendo novos materiais de tecnologia avançada, como óxido de 
grafeno e nanopartículas também estão sendo estudadas. O tratamento de bens culturais 
para desinfeção tem sido aplicado também efetivamente nos últimos anos. Os processos 
citados precisam de um sistema adequado que garanta a qualidade dos produtos, além 
da existência de boas práticas no processo de irradiação. Da mesma forma, o 
desenvolvimento de procedimentos padrão, sua validação e controle são essenciais para 
tal sucesso. [1] [2] [3] [4] 

O processamento por radiação iniciou-se em 1954 com a Divisão Ethicon da 
Johnson & Johnson, focada na esterilização de produtos médico-hospitalares. Desde 
então, o número de irradiadores gama comerciais no mundo cresceu, com instalações em 
todos os continentes e com diversas aplicações. [5] 

-
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-

De maneira inegável, a Instalação do Irradiador Multipropósito tem 
contribuído para o desenvolvimento de vários setores vinculados à produção e pesquisa. 
Não somente dentro do IPEN e da USP, mas também no âmbito nacional, chegando até à 
inovação de produtos, tais como o processamento por radiação de compostos ósseos 
utilizados para próteses dentárias e tecidos humanos para transplante. Materiais da área 
da saúde utilizados pelo Centro de Radiofarmácia do IPEN e que são distribuídos para 
todo o país são esterilizados, quase que na sua totalidade, por esta Instalação.  

As atividades realizadas no Irradiador Multipropósito são de caráter 
multidisciplinar, e variam de operações rotineiras ao desenvolvimento de processos 
detalhados específicos para cada tipo de necessidade. Sem contar com as tarefas típicas 
de manutenção e controle de qualquer processo produtivo. 

-
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é otimizar, validar e avaliar os procedimentos 
operacionais relacionados ao processamento por radiação gama na Instalação Radiativa 
do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 do Centro de Tecnologia das Radiações - CTR 
do IPEN, levando-se em consideração as diretrizes de boas práticas no processo de 
irradiação. Desta forma, parâmetros envolvidos no processo, tais como medição da dose 
de radiação absorvida, distribuição da dose nos produtos, condições de operação e custos 
do processamento foram levados em conta. 
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3. FUNDAMENTOS 

 

3.1. Radiação Ionizante 
 

A radiação define-se como a energia em trânsito, quando é emitida por uma 
fonte e transmitida através do vácuo, ar ou por meio de algum meio material. É 
considerada ionizante se for capaz de ejetar elétrons de átomos ou moléculas. Essa 
ionização pode ocorrer de forma direta ou indireta. Dentre as partículas radioativas 
pertencentes ao primeiro caso, podem-se citar as partículas beta, os prótons e as 
partículas alfa, todas com carga elétrica. No caso da ionização indireta, esta é provocada 
por partículas não carregadas eletricamente, como fótons e nêutrons. [7] 
 Para provocar a ejeção do elétron, basta sujeitá-lo a uma energia de ionização 
(energia da radiação) maior ou igual à sua energia de ligação com o átomo ou molécula. 
Tomando como exemplo o hidrogênio, com energia de 13,6 eV, basta que a radiação 
tenha uma energia maior ou igual a este valor; e com carga elétrica oposta, no caso de 
partícula carregada. [7] 

A física quântica confere propriedades de ondas eletromagnéticas em 
corpúsculos (partículas), por meio da constante de Planck (h) [8], cujo valor é de 
4,135668·10-15 eV·s [9]. Esses corpúsculos são denominados fótons, e não possuem carga 
elétrica. A determinação de sua energia é mostrada na Equação 1. 

 
Em que é a energia em eV, c é a velocidade da luz no vácuo e e são, 

respectivamente, frequência e comprimento da onda. 
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Os fótons são classificados por sua origem, e não pela energia. Logo, podem 
ser raios gama ( ) de transições nucleares, raios-X decorrentes do freamento de elétrons 
acelerados (bremsstrahlung), raios-X característicos de orbitais atômicos, radiação de 
aniquilação, dentre outros.  
 
3.2. Interação da radiação com a matéria 
 

A passagem da radiação pelos átomos provoca ionizações e excitações, 
consequentes da deposição de energia. Os fótons, como partículas sem carga elétrica, e 
com massa muito pequena, depositam indiretamente sua energia cinética nos átomos 
por meio de interações. Devido ao fato das interações serem esporádicas, tais interações 
são poucas ou nenhuma. É essa característica que garante a grande penetração dos 
fótons na matéria, apesar da absorção variar exponencialmente à medida que as 
partículas se aprofundam no meio. 

Quanto às possibilidades de interação, os eventos podem ser descritos 
conforme o apresentado na Tabela 1. 

 
TABELA 1: Interação da radiação com a matéria e seus efeitos [8] 

Tipos de interação Efeitos da interação 
1. Com elétrons atômicos 
2. Com núcleons 
3. Com o núcleo ou elétrons 
4. Com o campo de mésons ao redor 

dos núcleons 

a) Completa absorção 
b) Espalhamento elástico (coerente) 
c) Espalhamento inelástico 

(incoerente) 
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Há doze possibilidades de combinar os itens da coluna da esquerda com a da 
direita. Porém, tomando o domínio no qual as transições nucleares são mais frequentes, 
as interações podem ser descritas em termos de três efeitos: Compton (1-c), fotoelétrico 
(1-a) e produção de pares (3-a). [8] 

  
3.2.1. Efeito fotoelétrico 
 

Este tipo de efeito ocorre quando um fóton se choca com um elétron interno 
do átomo, transferindo-lhe toda a sua energia e ejetando-o. O fóton transfere toda sua 
energia, desaparecendo. O elétron é ejetado com energia cinética igual à diferença entre 
a energia h·  do fóton incidente e a sua energia de ligação ao átomo. Um esquema do 
processo é mostrado na Figura 1. 

 

 
FIGURA 1: Efeito fotoelétrico [10] 

 
Diferente do efeito fotoelétrico das radiações não ionizantes (e.g. luz visível e 

UV), este atinge com maior frequência os elétrons das camadas K e L dos átomos (mais 
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internas), provocando sua excitação. [7] Após o período de excitação, as vacâncias 
decorrentes da ejeção do elétron são preenchidas e implicam na emissão dos chamados 
Raios-X característicos ou dos elétrons Auger. [8] Desta forma, o átomo se converte num 
íon excitado. 

 
3.2.2. Efeito Compton 
 

Nesta interação, há a colisão de um fóton com um elétron da camada de 
valência, com transferência de parte da energia do fóton para o elétron, que é ejetado do 
átomo. [7] [11] O fóton perde parte da energia e muda de direção. Um esquema do efeito 
Compton é mostrado na Figura 2. 

 
FIGURA 2: Efeito Compton [10] 

 
A energia do fóton com a trajetória desviada será a diferença entre a energia 

fóton incidente e a energia transferida ao elétron. Consequentemente, o átomo 
está ionizado. 
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3.2.3. Efeito de produção de pares 
 

Nesta interação, o fóton interage com o campo coulombiano do átomo, sendo 
totalmente absorvido. Sua energia é convertida em massa de repouso e energia cinética 
de uma partícula com a sua anti-partícula, no caso um par elétron/pósitron. Para que esse 

 [7] 
[8] [11] Com a ejeção do elétron, o átomo fica ionizado. Na Figura 3 é mostrado tal efeito. 

 

 
FIGURA 3: Efeito de produção de pares [10] 
 

O pósitron emitido é aniquilado ao se combinar com um elétron livre, 
emitindo então um par de fótons com energia de 511 keV em direções opostas, um em 
relação ao outro. 
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3.2.4. Atenuação e Absorção da Radiação Eletromagnética 
 
A predominância do efeito de interação depende da energia da radiação 

incidente e do número atômico (Z) do meio material.  A Figura 4 mostra o 
comportamento dessa característica. 

 

 
FIGURA 4: Predominância relativa dos efeitos da radiação ionizante eletromagnética  [8] 

 
Em termos relativos, o efeito fotoelétrico predomina quando há valores 

 (Z).  O efeito Compton prevalece em valores 
A produção de pares predomina para altos valores de 

(tipicamente acima de 10  MeV) e de Z. [8] 
A expressão da atenuação exponencial da intensidade da radiação ionizante 

composta por fótons é dada pela Equação 2. 

      
Em que I0 é a intensidade da radiação ao incidir no meio; I é a intensidade da 

radiação a uma profundidade x do meio 
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material  medida do número de fótons que interagem com o meio, a qual é ponderada 
pela contribuição dos três efeitos de interação da radiação eletromagnética. [8] 

O fator multiplicativo, dado por e , é o fator de atenuação linear, que é a 
probabilidade da radiação atravessar a espessura x sem qualquer interação. 
 
3.3. Dose absorvida (D) 
 

A dose absorvida é a energia média d  depositada pela radiação numa 
quantidade de massa dm. [12] Essa relação é dada pela Equação (3). É importante 
ressaltar que a dose absorvida é um valor pontual. 

      
A unidade de medida é o gray (Gy), que equivale à energia de 1 J depositada 

numa massa de 1 kg. Quando foi criada em 1950, a unidade era o rad, abreviação de 
Radiation Absorbed Dose; que foi substituída pelo gray em 1975. A correspondência é 
dada pela relação (4). 

1 Gy = 100 rad                            (4) 
 

Considera-se também a taxa de dose ( ), que é a quantidade de dose 
depositada por unidade de tempo [12], como mostra a equação (5). A unidade de medida 
costuma ser expressa em  Gy·s-1 ou kGy·h-1. 
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3.4. O cobalto-60  
 

O cobalto-60, ou , é a fonte de radiação gama mais utilizada no 
processamento por radiação, tanto para o uso industrial como na área de saúde. A 
produção deste radioisótopo se inicia com o cobalto natural, composto integralmente por 
59Co (100% de abundância isotópica). Pequenas pastilhas são feitas com cobalto em pó 
sinterizado, seladas em cápsulas de Zircaloy e irradiadas com nêutrons em reatores 
nucleares de potência por um período de aproximadamente dois anos, onde este tempo 
depende da fluência de nêutrons do reator. [13] 

No reator, o 59Co absorve um nêutron e torna-se 60Co. A atividade específica é 
limitada a 4·1012 Bq·g-1. Quando finalizada a irradiação com nêutrons, se considera que o 
material foi ativado (emite radiação). Então, as pequenas pastilhas cilíndricas ativadas são 
encapsuladas em tubos de aço inox 316L (ou equivalente) de forma a conter somente o 
material radioativo. Essa se constitui a fonte selada de cobalto-60, comercialmente 

source pencil). Por padrão, os lápis radioativos têm 
dimensões de 40 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro. [13] 

O cobalto-60 ( ) decai para níquel-60 ( ), isótopo estável do níquel, 
após emissão de partícula beta com energia máxima de 0,32 MeV. O níquel-60 fica então 
excitado, emitindo dois fótons com energias de 1,173 e 1,33 MeV. Esses fótons de raios 
gama são utilizados no processamento por radiação. O cobalto-60 decairá com meia-vida 
de 1925,28 dias (cerca de 5,271 anos), o que equivale a uma perda de atividade de 50% a 
cada 5,3 anos ou 12,3% ao ano. [13] [14] 

No caso de irradiadores industriais, onde existe a possibilidade de 
movimentação das fontes de cobalto-60, estas são arranjadas em posições específicas de 
módulos, que por sua vez são colocados em racks de fontes, como mostrado na Figura 5. 
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FIGURA 5: Esquema da disposição das fontes de Co-60 de um irradiador industrial [13] 
 
3.5. Classificação dos irradiadores 
 

Há vários modelos de irradiadores disponíveis comercialmente. As principais 
diferenças entre eles são o tipo de blindagem, a quantidade de material radioativo 
instalado (atividade) e a forma e a geometria de irradiação dos produtos. Porém, todos os 
tipos são projetados com base em três princípios: eficiência no uso da energia; 
uniformidade de dose no produto; e garantia de segurança com fácil operação. [13] 

Um irradiador é licenciado de forma que tenha uma atividade menor do que a 
do projeto de sua blindagem. A taxa de dose ( ) no produto é diretamente relacionada à 
atividade radioativa da fonte; na operação se controla a dose absorvida em função do 
tempo de exposição. Para uma perda de 12,3% ao ano da atividade, esta é compensada 
com incrementos de cerca de 1% no tempo de irradiação por cada mês. [13] 
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3.5.1. Classificação da Instalação Radiativa de acordo com a Agência Internacional de 
Energia Atômica  AIEA (IAEA) 

 
Com base nos parâmetros de concepção (projeto), acessibilidade e tipo de 

blindagem utilizada, são definidas quatro categorias. [15] 
Irradiadores da categoria I, também conhecidos como auto-blindados, 

possuem o sistema de fontes fixo no interior da blindagem, onde o produto é 
transportado por um mecanismo até a câmara de irradiação. Estes equipamentos de 
pequeno porte processam volumes limitados (e.g. 3 a 6 litros), sendo o modelo mais 
popular o fabricado pela MS Nordion, denominado Gammacell. 

Irradiadores da categoria II, também conhecidos como panorâmicos, utilizam 
materiais sólidos como blindagem da estrutura que contém as fontes radioativas. Os 
materiais a serem processados são colocados dentro da câmara de irradiação onde um 
sistema de deslocamento (elevador) movimenta as fontes radioativas, da blindagem até o 
nível da câmara, iniciando-se a irradiação propriamente dita. A câmara de irradiação 
possui um sistema de controle de acesso para evitar a exposição humana, quando a fonte 
estiver fora da blindagem.  

Os irradiadores de categoria III se caracterizam por utilizar água como 
material de blindagem (tipo piscina). As fontes radioativas ficam sempre submersas, 
sendo o produto a irradiar transportado da superfície até a região de incidência. Este tipo 
de irradiador tem capacidade limitada e existe o risco de contato do produto tratado com 
a água. 

Os irradiadores de categoria IV têm suas fontes armazenadas numa piscina de 
água quando não estão em uso. A câmara de irradiação também possui um sistema de 
controle de acesso para evitar a exposição humana indevida. Neste tipo de equipamento, 
o sistema de fontes radioativas é deslocado do fundo da piscina de água até a posição da 
câmara de irradiação. Os produtos podem ser irradiados de forma estacionária (estática) 
ou de forma dinâmica, utilizando sistemas de processamento contínuo (container) para 
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movimentação do material dentro da câmara de irradiação. Estes equipamentos, 
considerados de grande porte, têm alta capacidade de processamento e são os mais 
utilizados pela indústria. 

 
3.5.2. Classificação da Instalação Radiativa de acordo com a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN 
 

De acordo com a norma da CNEN NN 6.02  [16], os irradiadores gama podem 
ser classificados dentro três grupos, segundo a quantidade de material radioativo que 
manejam e o grau de risco. 

No Grupo 1 são compreendidas as instalações de grande porte que utilizam 
fontes seladas em processos industriais induzidos por radiação. Nestes, pode-se destacar 
os irradiadores de grande porte utilizados para esterilização de materiais, para 
preservação de alimentos ou para outras aplicações da irradiação. 

 No Grupo 2 estão as instalações que possuem fontes seladas instaladas em 
equipamentos que não possuem acesso direto ao material radioativo, como fontes de 
radioterapia e irradiadores auto-blindados. Este grupo possui mais duas subclassificações 
em função de alguns critérios, como a possibilidade de deslocamento das fontes quando 
em operação; ou utilizações específicas que requeiram blindagem externa (e.g. 
gamagrafia).    

No Grupo 3 estão os demais irradiadores, que não se enquadram nos Grupos 
anteriores. 
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3.5.3. O Irradiador Multipropósito de Colbato-60 do CTR/IPEN/CNEN-SP 
 

A Instalação Radiativa do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 é uma das 
unidades mais importantes, projetada e construída completamente com tecnologia 
nacional pelo Centro de Tecnologia das Radiações  CTR  do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares  IPEN. Foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP), sob o projeto de número 1997/07136-0. Está localizada 
dentro do campus da Cidade Universitária da USP, na cidade de São Paulo, e opera 
formalmente desde 2004. O sistema de irradiação é totalmente automatizado e é 
manejado por controladores lógicos programáveis (PLC). O equipamento pode ser 
operado em modo estacionário ou contínuo, dependendo da finalidade da irradiação. A 
câmara de irradiação tem uma capacidade máxima de 8 m3 para irradiações no modo 
estacionário; e de 16 contêineres, cada um com 270 L, para irradiações no modo 
contínuo. Além dos sistemas de controle citados anteriormente, a instalação conta com 
vários sistemas de monitoração de radiação dentro e fora da câmara de irradiação; com 
sistema de desmineralização com filtros, colunas de carvão e troca iônica para o 
tratamento contínuo da água da piscina; com sistema de exaustão de ar; com sistemas de 
proteção contra incêndios; e com sensores de proximidade que desativam o 
equipamento para evitar intrusões nas proximidades da máquina. [6] 

Esta instalação pertence à Categoria IV segundo a IAEA, e está dentro do 
Grupo 1 de acordo com a CNEN. A atividade atual instalada, medida em novembro de 
2016, é de 8,76 PBq (236,69 kCi). A mesma se encontra distribuída em cinquenta e duas 
fontes seladas, tipo lápis. A Figura 6 mostra uma perspectiva do Irradiador, as fontes 
radioativas montadas nos racks no fundo do tanque de água e uma vista frontal da porta 
de acesso à câmara. A luz azul emitida nas redondezas das fontes radioativas se deve ao 
efeito Cherenkov. No entanto, a maior parte da emissão desse efeito é na região do 
ultravioleta.  
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FIGURA 6: Irradiador Multipropósito de Co-60 do CTR/IPEN/CNEN-SP [6] 

 
3.5.3.1. Sistema de módulos e racks  
 

As fontes radioativas podem ser colocadas dentro de dezesseis módulos ou 
magazines, cada um com diversas capacidades. Estes estão distribuídos dentro de dois 
racks independentes, denominados rack 1 e rack 2. Atualmente, são utilizados doze dos 
dezesseis módulos. A instalação permite operar cada rack independentemente ou em 
conjunto. Esta característica torna esta instalação adequada para irradiação de materiais 
industriais e para irradiação de amostras com objetivos de pesquisa. Cada magazine está 
constituído por fontes e barras espaçadoras (dummy) que são, na verdade, elementos 
metálicos fabricados em aço inoxidável com o mesmo formato das fontes tipo lápis. 
Quando são efetuadas operações de recarga, as barras espaçadoras são retiradas; no seu 
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lugar, são colocadas novas fontes radioativas, sendo muitas vezes necessários novos 
arranjos das posições das mesmas. 

A capacidade máxima da instalação é de 504 lápis de cobalto-60. O rack 1 
abriga 8 módulos, cada um com capacidade de 23 lápis, totalizando 184. O rack 2 contém 
8 módulos, cada um com capacidade de 40 lápis, totalizando 320. Isto significa que ainda 
podem ser carregadas 452 fontes para que se atinja a capacidade máxima do 
equipamento.  

A uniformidade da distribuição de dose nos produtos está ligada com a forma 
com a qual as fontes são distribuídas nos racks. 
  
3.6. Sistema Dosimétrico  
 

A medida da dose absorvida é o parâmetro fundamental em todas as fases do 
processamento por radiação, além disso, a dosimetria atua como uma ferramenta de 
controle, por documentar o processo. A dosimetria permite também que haja a 
rastreabilidade das medidas por um laboratório licenciado; sendo possível expressar as 
incertezas de medição. 

O sistema dosimétrico inclui os dosímetros, instrumentos de medição, os 
procedimentos e normas. Os dosímetros são dispositivos com medição da resposta à 
radiação, são reprodutíveis e podem ser usados para medida da dose absorvida num 
processo de irradiação. [17] 
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3.6.1. Classificação 
 

Os dosímetros podem ser classificados por suas propriedades internas de 
medição ou pela sua aplicação. No primeiro caso, são divididos em dois grupos. No Grupo 
1, a resposta pode ser ajustada de acordo com as interferências externas quantitativas, 
como temperatura e taxa de dose. Como exemplos, pode-se citar a solução de Fricke, a 
alanina e o dicromato. No Grupo 2, devido à complexidade da aplicação de fatores de 
correção de interferências, estes não foram considerados. Exemplos deste grupo incluem 
o calorímetro, o triacetato de celulose (CTA), e os PMMAs. [1] [18] 

Quanto à classificação por aplicação, podem ser enumerados, como a seguir 
[1]: 

a) Padrão primário: são utilizados exclusivamente em laboratórios de padrões de 
calibração, e não requerem calibração (e.g. soluções de Fricke e as câmaras de 
ionização); 

b) Padrão de referência: são calibrados a partir de um padrão primário e utilizados 
para calibrar campos de radiação e dosímetros de rotina. 

c) Padrão de transferência: são usados para transferir a informação de dose 
absorvida do laboratório para a planta de irradiação; 

d) Dosímetro de rotina: utilizados para mapeamento e controle de processos. 
Quanto ao método de medição, os dosímetros podem ser Químicos Líquidos, 

Químicos Sólidos (medição por absorção óptica ou por luminescência) ou Físicos. Na 
Tabela 2 são apresentados alguns exemplos, com as respectivas formas de medição e 
faixas de trabalho. [1] 
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TABELA 2: Dosímetros e métodos de medição da dose absorvida [1] 
Sistema 

dosimétrico Método de análise Faixa usual 
(Gy) 

Reprodutibilidade 
(%) 

Solução de Fricke Espectrofotometria UV 3 - 400 1 
Sulfato cérico Espectrofotometria UV, 

potenciometria 103 - 106 3 
Dicromato de 

potássio Espectrofotometria UV-visível 5 ·103 - 
4·104 1 

PMMA Espectrofotometria visível 102 - 5·104 3 
Alanina Ressonância Paramagnética (EPR) 10 - 105 0,5 

Triacetato de 
celulose (CTA) Espectrofotometria UV 104  106 3 

Calorímetro Medição de resistência 3 ·103 - 
5·104 2 

 
A escolha do sistema dosimétrico se baseia em alguns critérios. Dentre eles, 

pode-se citar [1]: 
a) Verificação da faixa de dose do processo a mensurar; 
b) Tipo e energia da radiação; 
c) Verificação de influências externas a considerar, como temperatura, umidade e 

taxa de dose; 
d) Estabilidade requerida na resposta; 
e) Nível de incerteza requerido; 
f) Resolução espacial requerida (representatividade no espaço). 
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3.6.2. Calibração 
 

Este processo consiste em determinar a relação entre a resposta do 
dosímetro à radiação e à dose absorvida. É realizada em termos da dose absorvida na 
água. Se a resposta dos dosímetros for influenciada por outras grandezas, estas devem 
ser conhecidas e levadas em conta na calibração. 

Pode ser descrito com os seguintes passos, conforme a norma ISO 51261 [19]: 
a) Irradiação dos dosímetros em uma série de doses conhecidas; 
b) Medição no instrumento a ser usado rotineiramente; 
c) Levantamento da curva de calibração, relacionando a medida do passo (b) com a 

dose absorvida conhecida do passo (a); 
d) Se necessário, fazer uma confirmação da calibração, com a repetição do processo; 
e) Determinar as incertezas envolvidas; 
f) Documentar os resultados e os procedimentos. 

 
3.6.3. Dosímetros de Polimetilmetacrilato - PMMA 
 

Este tipo de dosímetro é fabricado em polimetilmetacrilato com adição de um 
corante específico, não divulgado pelo fabricante. São comercializados em embalagens de 
poliéster/alumínio; sua embalagem é selada para proteger o dispositivo de agentes 
ambientais, como a umidade atmosférica. 

Os dosímetros PMMA têm dimensões aproximadas de 30 mm x 11 mm x 3 
mm; [20] [21] e, em função do corante adicionado, o dosímetro apresenta uma faixa de 
trabalho. Após o processo de irradiação, é realizada a leitura do dosímetro. Este passo 
consiste na medição da absorbância específica (quociente da absorbância pela espessura) 
num espectrofotômetro UV-VIS e num micrômetro digital. O comprimento de onda 
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dependerá do corante utilizado. Os equipamentos utilizados na medição da absorbância 
específica são mostrados na Figura 7. 

 

 
FIGURA 7: Equipamentos utilizados para medida da absorbância específica: Espectrofotômetro UV-VIS e micrometro digital. 

 
A Harwell Dosimeters Ltd. fabrica e fornece mundialmente estes dispositivos 

desde a década de 60, oferecendo vários modelos, tais como o Red 4034 (faixa de 
trabalho 5  50 kGy), o Amber 3042 (faixa de trabalho 1  30 kGy) e o Gammachrome 
(faixa de trabalho 0,1  3 kGy). [20] [21] [22] A Figura 8  mostra uma imagem do modelo 
Red Perspex. 
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FIGURA 8: Dosímetro Harwell Red 4034 [21] 
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4. METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi avaliado o processo global de irradiação e das diferentes 
etapas envolvidas. Para melhor visualização, foi elaborado um fluxograma apresentado 
na Figura 9. 

Como todo processo documentado, o processo de Irradiação ou 
processamento por radiação, inicia-se com uma solicitação formal do serviço e finaliza-se 
com a entrega do produto irradiado, juntamente com um certificado de irradiação do 
produto, sendo este o único documento comprovatório do processo realizado. 

O fluxograma foi elaborado seguindo a norma ISO 5807 [23] e tem como base 
a experiência adquirida ao longo de mais de dez anos de funcionamento do Irradiador 
Multipropósito de Cobalto-60 do IPEN, podendo no futuro se tornar um sistema 
informatizado. 
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FIGURA 9: Fluxograma do processo de Irradiação 
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4.1. Materiais 
 
Para a execução do trabalho, foram utilizados os seguintes materiais, equipamentos, 
instalações e procedimentos: 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 do CTR/IPEN; 
Laboratório de Dosimetria do CTR/IPEN; 
Dosímetros de PMMA fabricados pela Harwell; 
Espectrofotômetro UV-VIS Genesys; 
Micrômetro digital Mitutoyo; 
Balança Acculab V-4800; 
Balança Digimed KN1; 
Computador HP com processador Intel I5; 
Software Microsoft Excel 2010; 
Software Matlab v. 7.0.4; 
Tecidos providos pelo Laboratório de Tecidos Biológicos do CTR/IPEN; 
Caixas contendo material plástico de uso em laboratório biológico; 
Caixas contento acessórios que compõem o kit do Gerador de Tecnécio utilizados 
pelo Centro de Radiofarmacia (CR/IPEN); 
Amostras de frascos de vidro e rolhas de borracha do CR/IPEN; 
Material plástico de laboratório e livros (papel); 
Termômetro digital Minipa MT-450 com termopar do tipo K; 
Oficina metalmecânica do CTR/IPEN. 

 
4.2. Métodos 
 

A metodologia adotada para atingir os objetivos estabelecidos neste trabalho, 
foi dividida nas seguintes etapas: 
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a) Métodos estacionários de irradiação de uma face e duas faces  
b) Análise da uniformidade de dose absorvida nos produtos;  
c) Cálculo dos tempos de irradiação e de fatores multiplicadores para obtenção da 

dose mínima em irradiações de rotina; 
d) Validação dos métodos estacionários de irradiação; 
e) Análise dos parâmetros que afetam a uniformidade de dose;  
f) Processo de carregamento de fontes radioativas; 
g) Mapeamento da distribuição de taxas de dose na câmara de irradiação;  
h) Estudo dos efeitos da interrupção da irradiação nas medidas de dose absorvida;  
i) Elaboração de um procedimento específico para irradiação de tecidos humanos 

para transplante (aloenxertia);  
j) Análise dos custos operacionais do processamento por radiação 
k) Balanço energético da piscina do Irradiador. 

 
4.2.1. Cálculos das Incertezas das medições 
 

Para determinação das incertezas, foi seguido o método proposto pelo guia 
de expressão de incertezas da norma ISO [24]. O cálculo da incerteza-padrão da média foi 
obtido mediante a seguinte expressão (6): 

 

 
Em que s(qk) é o desvio-padrão dos valores independentes qk, n é o número 

de observações repetidas independentes, s(  é o desvio-padrão experimental da média 
e u( ) é a incerteza-padrão da média obtida a partir da seguinte expressão  (7): 
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Para a obtenção da incerteza combinada (propagação das incertezas), ainda 
de acordo com a norma ISO citada, foi utilizada a seguinte expressão (8): 

 

 
Em que, uc é a incerteza combinada, f(x1,x2,...,xi,...xN) é a relação entre as 

grandezas xi e u(xi) é a incerteza de cada xi. 
Para a comparação entre valores calculados e medidos (ou experimentais), foi 

utilizada a expressão (9): 

 

 
Para verificar se as distribuições se aproximam da distribuição normal, foi 

utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov [25] [26] [27].  Os parâmetros estatísticos são 
definidos a seguir: 

a) Hipótese H1: os dados seguem a distribuição normal; 
b) Hipótese H2: os dados não seguem a distribuição normal; 
c) Estatística de teste:  

   (10) 
 

d) : nível de significância; 
e) Dc . 

Em que F(xi) é a função de distribuição acumulada da distribuição em teste, no 
caso a normal. Se a relação D < Dc for verdadeira, é considerada a hipótese H1; caso 
contrário, a H2. O valor crítico é obtido a partir da tabela estatística da Distribuição de 
Kolmogorov-Smirnov.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A seguir são apresentados os resultados obtidos nas etapas expostas na seção 

da metodologia. Estes resultados foram publicados em dois trabalhos como descrito a 
seguir. 

 
5.1. Métodos de Irradiação Estacionária  
 
5.1.1. Uniformidade da dose absorvida 

 
O valor da dose absorvida requerida para um determinado objetivo ou dose 

de processamento é determinado por meio de várias etapas de pesquisa. Em geral, é 
necessário comparar o efeito de diferentes valores de dose absorvida com algum 
parâmetro de interesse, que possa ser modificado por este processo, como por exemplo 
o grau de esterilidade versus dose ou uma propriedade mecânica versus dose. Assim, os 
limites de dose devem ser determinados: o valor mínimo necessário para obter um efeito 
desejado (e.g. esterilidade) e o valor máximo permissível para garantir que a radiação não 
provocará danos indesejados no produto (e.g. degradação de materiais plásticos). Cada 
tipo de material já tem especificado estes limites que definem uma janela de dose de 
processamento aceitável; de forma que, cada parte do produto receba um valor de dose 
absorvida dentro deste intervalo. A relação entre o limite máximo e o limite mínimo de 
dose é conhecida com Dose Limit Ratio (DLR). [28] Para a maior parte de produtos, existe 
uma ampla janela de dose de processamento aceitável para atingir o nível de 
processamento requerido sem afetar a qualidade do produto. Para alguns materiais, a 
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DLR está entre 1,5 e 3,0; sendo 
permite DLR maior que 3,0 para algumas aplicações com dose baixa. [18]  

Quando um produto é exposto à radiação gama, a distribuição de dose não é 
uniforme; como descrito no fundamento teórico da interação da radiação com a matéria. 
Portanto, para esse produto em particular, deve também ser considerada a Razão de 
Uniformidade de Dose (Dose Uniformity Ratio  DUR), parâmetro que relaciona a dose 
máxima com a dose mínima para um material específico dentro de um volume 
estabelecido [28]. Esta relação aumenta com a densidade do produto, assim como com o 
tamanho do container ou volume irradiado. A DUR se aproxima da unidade (DUR < 1,05) 
para irradiações de amostras de pesquisa, onde o objetivo é correlacionar o efeito da 
radiação com a dose absorvida. Na maior parte dos casos, a DUR apresentada valores 
superiores à unidade. Como é mostrado na expressão a seguir: 

     (10) 
Desta forma, o princípio que guia a irradiação diz que a relação de 

uniformidade de dose medida deve ser menor que a relação de dose limite com vista a 
melhorar a uniformidade de dose dentro de um volume desejado, como apresentado na 
seguinte expressão [5]: 

            (11) 
 

5.1.2. Método de irradiação estacionária de uma face 
 
Para amostras pequenas com objetivos de pesquisa que apresentam uma 

DUR com valores próximos da unidade, as irradiações são realizadas colocando-se o 
material em posições específicas de taxa de dose conhecida dentro da câmara de 
irradiação. As amostras tratadas não são movimentadas nem giradas até se finalizar a 
irradiação. O cálculo do tempo de irradiação neste método será apresentado mais 
adiante. 
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5.1.3. Método de irradiação estacionária de duas faces 
 

Considerando que, no Irradiador Multipropósito de Cobalto-60, o modo de 
irradiação mais utilizado é o estacionário, produtos com DUR de até 1,2 são aceitos sem 
qualquer intervenção. Desde que os limiares não ultrapassem em 10% a dose nominal. 

Quando a DUR apresenta valores acima dos critérios estabelecidos e quando 
o objetivo é reduzir esse valor, uma alternativa é utilizar o Método de Irradiação das duas 
Faces. [29]  Este método consiste em dividir o processo de irradiação estacionário em 
duas etapas, girando o produto a um ângulo de 180° em torno de seu eixo após metade 
do tempo de irradiação e concluir a metade restante. A Figura 10 mostra o esquema 
deste procedimento. 

 

 
FIGURA 10: Distribuição da dose D em função da espessura do material [13] 
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A variação da dose D em função da espessura x do material pode ser 
representada pela equação (12). Em que µ é uma constante de proporcionalidade que 
representa um coeficiente de atenuação global efetivo para o material que está sendo 
irradiado. Resolvendo esta equação diferencial [30] e integrando nos limites 
correspondentes (equação 13) podem ser obtidas as curvas de distribuição de dose Da(x) 
e Db(x) descritas pelas equações (14) e (15) respectivamente: 

 

 

     (14) 
               (15) 

 
Como os tempos de irradiação de cada etapa (permitidos para girar o 

material) são iguais, o mesmo vale para a dose, porque é diretamente proporcional a esta 
variável, sendo assumido que Dmax=Da_máx=Db_máx e que Dmin=Da_mín=Db_mín. Esta 
aproximação do comportamento exponencial ou pseudo-exponencial ou hiperbólico (vide 
Anexo 3) das curvas de distribuição de dose é de particular utilidade quando não é 
possível medir a dose no interior do material, pois permite conhecer a dose mínima de 
processamento em função de dosímetros externos colocados nas faces frontal e traseira 
do material irradiado.  

Somando as equações (14) e (15) obtêm-se a equação (16) que descreve a 
variação total da dose nas duas etapas da irradiação Da+b(x). Derivando e igualando a zero 
(equação 16.1), tem-se a espessura xa+b min que pode ser substituída na equação (16) para 
obter a dose mínima de processamento Da+b min como mostrado na equação (18): 

   (16) 
            (16.1) 
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    (18) 
 
Desta forma, quando não é possível realizar a dosimetria no interior do 

material, o Método das Duas Faces oferece uma alternativa para calcular a DUR, como 
mostrado na expressão (19). Da+b_max representa o valor máximo medido por um 
dosímetro externo, o de referência da medição. [31] 

 

 
A partir das equações (14), (15) e (16), também é possível determinar o 

coeficiente global efetivo de atenuação µ; que é útil para padronizar o método de 
irradiação para o mesmo tipo de material. [29] 

 
5.1.4. Cálculo do tempo de irradiação e do fator multiplicador de dose mínima 
 

O tempo de irradiação (t) é determinado realizando-se medições dosimétricas 
parciais para calcular a taxa de dose .  Estipula-se um tempo de irradiação parcial tparcial 
menor ao esperado para atingir o valor da dose de processamento no qual é obtida uma 
dose parcial Dparcial e utiliza-se a seguinte expressão para o cálculo da taxa de dose [29]:  

 
 
Assim, o tempo de irradiação é obtido utilizando a expressão (21) em função 

da taxa de dose e a dose mínima de processamento solicitada Dmin: 
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Utiliza-se o Método de Irradiação de Duas Faces quando não é possível 

posicionar um dosímetro no interior do material. São necessárias avaliações parciais da 
taxa de dose nos dosímetros localizados nas partes frontal e posterior do material. A 
metodologia para a determinação da taxa de dose parcial frontal  e parcial posterior 

 é a mesma que a indicada para o Método de Uma Face. 
Assim, de forma análoga às deduções feitas anteriormente, e baseando-se na 

expressão (18), calcula-se a taxa de dose  no interior do material na posição 
onde é esperada a dose mínima de processamento, como mostrado na equação (22.1). 
[29] 

    (22.1) 
 

A seguir é calculado o tempo de irradiação da primeira etapa da irradiação 
t50% desta forma: 

     (22.2) 
 

No entanto, há situações mais complicadas de irradiação que não foram 
descritas neste trabalho e que exigem um detalhamento muito maior de cálculos. 

Para facilitar a obtenção da dose mínima em produtos processados 
rotineiramente, pode se utilizar um fator multiplicativo para cada tipo. Esse fator é 
associado à dosimetria em pontos pré-determinados, e é expresso na relação (23). Já a 
posição do dosímetro no produto, para a aplicação desse fator, é mostrada na Figura 
FIGURA 11. 
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FIGURA 11: Posição do dosímetro de referência para uso do fator multiplicativo 

 
5.1.5. Validação do método de irradiação estacionário de duas faces 

 
A validação do método de irradiação estacionário de duas faces foi feita 

irradiando materiais com densidades e dimensões diversas, tais como produtos da área 
da saúde (plástico, borracha, vidro e aço), produtos para animais (ração e forragem) e 
bens culturais. As caraterísticas desses materiais são apresentadas na Tabela 3. 

 
TABELA 3: Características dos produtos utilizados pra validar o método 

Material Irradiado Embalagem Dimensões  (cm) Densid. Aparente (g.cm-3) 
Produto médico A  plástico Caixa 47,0 x 31,0 x 34,0 0,063 
Produto médico B  plástico Caixa 47,0 x 31,0 x 34,0 0,057 
Produto médico C  borracha Caixa 49,0 x 25,0 x 38,0 0,365 
Produto médico D  aço Caixa 51,0 x 35,0 x 37,0 0,182 
Produto médico E  vidro Caixa 51,0 x 35,0 x 37,0 0,182 
Mat. laboratório  plástico e vidro Caixa 58,0 x 49,0 x 48,0 0,092 
Ração para roedores Saco 60,0 x 45,0 x 15,0 0,494 
Forragem (maravalha)  madeira Saco 60,0 x 45,0 x 15,0 0,045 
Bens culturais  papéis Caixa 49,0 x 39,0 x 26,0 0,423 
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Com o objetivo de monitorar a dose de radiação absorvida nos materiais, 
dosímetros de PMMA foram colocados nas posições da frente, do meio (interno) e de trás 
dos produtos. Os dosímetros da posição do meio registram as doses medidas (Dmedida) e, 
estas foram utilizadas para serem comparadas às doses mínimas calculadas (Dcalculada) 
obtidas, utilizando-se o método anteriormente exposto. Os resultados foram obtidos 
utilizando cinco medições (n=5) para cada medida e são apresentados na Tabela 4. 

 
TABELA 4: Comparação entre as doses absorvidas calculadas e medidas [29] 

Material Irradiado Dmedida (kGy) Dcalculada (kGy) DUR Desvio (%) 
Dispositivo médico A  plástico 16,8 ± 0,3 16,5 ± 0,4 1,35 1,27 
Dispositivo médico B  plástico 20,8 ± 0,2 20,9 ± 0,5 1,25 0,34 
Dispositivo médico C  borracha 20,2 ± 0,3 20,5 ± 0,5 1,80 1,04 
Dispositivo médico D  aço   20,3 ± 0,3 20,7 ± 0,5 1,62 1,38 
Dispositivo médico E  vidro  20,9 ± 0,3 20,5 ± 0,5 1,75 1,37 
Mat. Laboratório  plástico e vidro 25,9 ± 0,4 25,3 ± 0,6 1,56 1,66 
Ração animal  10,5 ± 0,2 10,8 ± 0,3 1,20 1,99 
Forragem (maravalha)  madeira  10,2 ± 0,2 10,6 ± 0,3 1,50 2,72 
Bens culturais  papéis  10,3 ± 0,2 10,5 ± 0,3 1,20 1,36 

 
Os desvios apresentados entre os valores experimentais e calculados (desvios 

relativos) não ultrapassam 3%, sendo que os maiores valores são encontrados em 
materiais menos densos.  

 
5.1.6. Análise de parâmetros que influenciam a variação da DUR 
 

Para se verificar os efeitos das características dos produtos na DUR, foi feita a 
dosimetria dos mesmos, variando-se parâmetros tais como densidade aparente, 
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espessura do produto e a distância ou posicionamento dos materiais em relação às fontes 
radioativas. [18] 

Os parâmetros citados se apresentam na rotina de operação da maioria dos 
irradiadores industriais. A descrição dos produtos é apresentada na Tabela 5. 

As espessuras analisadas dos materiais irradiados foram 6, 12, 18, e 24 cm. A 
densidade aparente foi obtida, usando-se caixas com o tamanho padronizado de 14,5 cm 
x 6,0 cm x 19,2 cm. Todos os cálculos foram realizados utilizando-se cinco repetições para 
cada medição. 
 
TABELA 5: Produtos usados para análise da variação da DUR 

Amostra utilizada Densidade aparente (g·cm-3) 
Frascos plásticos de laboratório 0,084 

Frascos de vidro  0,277 
Rolhas de borracha 0,364 

Papéis (livros) 0,789 
 

Os resultados obtidos da DUR em função da espessura do material são 
mostrados na Figura 12. Este gráfico permite observar que, com o aumento da espessura, 
aumenta-se a variação da DUR. Este efeito é acentuado pela mudança de densidade 
aparente. Assim, quanto menor a densidade aparente e menor a espessura do produto, 
menor será a DUR. Logo, para aumentar a uniformidade da distribuição de dose nos 
produtos, os mesmos devem utilizar embalagens com menores espessuras, limitando-se 
desta forma às aplicações com objetivos de pesquisa. 

 



47  

 
FIGURA 12: Variação da DUR em relação a densidade aparente e a espessura 
 

Da mesma forma, foi estudado o efeito da distância do produto com relação 
às fontes radioativas, mantendo-se constantes a densidade e a espessura do material. Os 
resultados são apresentados na Figura 13. 

 
FIGURA 13: Variação da DUR em relação à distância das fontes e espessura. 
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Quanto maior a distância das fontes radioativas do material, menor é o valor 
da DUR devido ao incremento da homogeneidade do campo de radiação.  Mas isto 
provoca uma redução da taxa de dose de radiação (princípio do inverso do quadrado da 
distância), o que pode inviabilizar um processo específico, estendendo o tempo de 
processamento.  

 
5.2. Processo de carga das fontes radioativas no Irradiador 
 

Este processo é de vital importância na instalação do Irradiador 
Multipropósito de Cobalto-60. No tempo total de operação desta instalação foram 
realizados três carregamentos, mas o processo como tal nunca foi documentado.  Como 
explicado anteriormente na seção de fundamentos teóricos, o cobalto-60 tem uma meia-
vida intrínseca de aproximadamente cinco anos devido ao decaimento radioativo. Isto 
implica na perda da capacidade de operação, provocando basicamente o aumento do 
tempo de processamento com diminuição das taxas de dose. Assim, é necessária a 
aquisição de novas fontes radioativas a cada dois anos aproximadamente para manter a 
atividade instalada [13] num valor aceitável (cerca de 11,1 PBq ou 300kCi). Fontes 
radioativas de cobalto-60, no formato de lápis, para uso em irradiadores não são 
fabricadas no Brasil. Existem alguns produtores no Canadá, Rússia, Argentina, etc. que 
comercializam este isótopo com valores que variam entre US$ 2.50 e US$ 3.50 a cada 37 
GBq (ou por curie - Ci).  Antes de cada carregamento, devem ser estudados novos 
arranjos para instalação e posicionamento dos lápis de cobalto nos módulos e racks para 
melhorar a distribuição de dose nos produtos processados. Uma forma de conseguir este 
objetivo é colocar as fontes de maior atividade nos módulos superiores e inferiores e as 
fontes de atividade baixa nos módulos internos  [13] de modo que, 
no meio dos produtos se tenha sempre uma taxa de dose homogênea. 

 
 



49  

5.2.1. Transporte e recebimento das fontes radioativas  
 
Após um processo administrativo longo de compra que inclui licitações 

públicas internacionais e planejamentos estratégicos de transporte de material perigoso 
baseados em normas, tais como a CNEN NN 5.01, diretrizes da IAEA e procedimentos 
específicos de proteção radiológica, o material radioativo é recebido na Instalação dentro 
de um embalado também conhecido como container-blindagem [32], como mostrado na 
Figura 14. O porto de Santos tem sido usado para estas operações, pois o material chega 
ao Brasil por via marítima. 

 

 
FIGURA 14: Container-blindagem montado num contêiner comercial 

 
O embalado possui um certificado aprovado e emitido pela autoridade 

regulatória de cada país envolvido. Este tipo de container é construído com elementos de 
alto número atômico, tais como chumbo, tungstênio ou urânio exaurido para blindar a 
radiação gama que está sendo emitida continuamente pelas fontes radioativas; 
mantendo assim as condições de proteção radiológica adequadas nas proximidades do 
mesmo. [32] As fontes radioativas podem ser retiradas da blindagem dentro da piscina 
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(submersão) com a utilização de ferramentas adequadas e tele manipuladores 
específicos. A piscina fornece uma blindagem adicional para os operadores na Instalação 
de sete metros de água. Devido ao peso do embalado (cerca de 7 toneladas), todas as 
operações de movimentação dentro da Instalação devem ser realizadas com um 
guindaste móvel. 

 
5.2.2. Teste de fuga das fontes radioativas  

 
O primeiro procedimento para garantir a não existência de vazamento de 

material radioativo das fontes é o teste fuga. O container possui duas válvulas, uma de 
entrada na parte inferior e uma de saída na parte superior.  Utilizando um sistema de 
alimentação e por gravidade, é introduzida água no interior do container. Na saída, é 
colocado um filtro de papel para reter qualquer material particulado que possa vir a ser 
alastrado pelo vapor de água gerado, como mostrado na Figura 15.  Na sequência, a água 
é drenada do sistema e sujeita a testes de presença de contaminação radioativa. Em caso 
de resultado negativo, o container-blindagem é liberado para ser inserido na piscina da 
Instalação. [33] 

 

 
FIGURA 15: Teste de vazamento do material radioativo 
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5.2.3. Preparação da instalação e submersão do contêiner  
 

Antes da submersão do container-blindagem, faz-se necessário remover toda 
a estrutura metálica presente no interior da câmara de irradiação, assim como as 
estruturas que ficam entre o chamado Plug do Teto  um tampo de concreto situado no 
teto da câmara de irradiação  e a piscina; como mostrado na Figura 16. Como indicado 
anteriormente, é imprescindível o uso de um guindaste específico e de operadores com 
muita experiência para a realização destas operações. O Plug do teto pesa 
aproximadamente duas toneladas e está dividido em duas partes acopladas. Antes do 
içamento do container-blindagem deve-se retirar a maior parte das porcas da tampa 
deste, deixando uma ou duas como precaução, pois estas últimas serão removidas no 
fundo da piscina com ferramenta específica. 

Após a liberação de espaço para sua passagem, o container-blindagem é 
submerso com o auxílio de um guindaste. Uma vez no fundo, é removida completamente 
a tampa de tungstênio que protege as fontes radioativas. Com ajuda de uma ferramenta 
específica é retirado o dispositivo transportador de fontes (ou gaiola) do container-
blindagem e o mesmo é colocado no fundo da piscina. Finalmente, o container-blindagem 
vazio é retirado da piscina e devolvido para o fabricante. 
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FIGURA 16: Processo de submersão do container na piscina da Instalação. 
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5.2.4. Instalação das fontes dos módulos e racks  
 

A manipulação das fontes é realizada sobre uma mesa submersa dentro da 
piscina desta instalação. Os módulos são retirados dos racks, colocados sobre a mesa e 
destravados para que se possa realizar o carregamento. Seguindo um mapa de 
distribuição de fontes previamente calculado [5] [34], as fontes são retiradas uma por 
uma da gaiola, seguindo uma sequência específica fornecida pelo fabricante. Estas são 
inseridas no módulo correspondente, como mostrado na Figura 17. Para verificar-se o 
número de série da fonte, é utilizada uma lente de aumento acoplada a um tele 
manipulador e um binóculo. Os espaços entre as fontes dentro de um módulo são 
preenchidos com espaçadores (dummy). 

 

 
FIGURA 17: Módulo sendo desmontado com tele manipuladores 

 
Aos tele manipuladores, podem ser acopladas várias ferramentas que 

permitem a realização de diversas atividades no fundo das piscinas da Instalação, tais 
como chaves de fenda, chaves canhão, pinças, pás e ganchos, como mostrado na Figura 
18. 
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FIGURA 18: Tele manipuladores e ferramentas utilizadas no carregamento de fontes 

 
Por fim, os módulos são instalados na sequência planejada em cada rack e as 

estruturas internas da câmara de irradiação remontadas. Alguns testes operacionais e de 
proteção radiológica são necessários para garantir a operação segura da instalação. 
Empiricamente, verificou-se que o processo de carga de vinte fontes seladas demanda 
cerca de dez dias; isso incluindo o reposicionamento das demais fontes e dos espaçadores 
para atender ao mapa de distribuição. 

 
5.3. Mapeamento dosimétrico das fontes radioativas 
 

A cada novo carregamento de fontes radioativas na Instalação, faz-se 
necessário realizar um mapeamento dosimétrico das fontes radioativas e das suas 
posições. A geometria de irradiação no Irradiador Multipropósito obedece a uma 
disposição do tipo panorâmico, com as fontes alinhadas no centro da câmara de 
irradiação, dividindo-a em duas regiões simétricas para efeitos da distribuição de dose, 
como visto na Figura 19. 
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FIGURA 19: Arranjo das fontes de Cobalto-60 

 
A recarga das fontes de cobalto-60 foi realizada em julho de 2014 e em 

seguida foi realizado o seu mapeamento. 
Dosímetros do tipo PMMA Amber foram montados num arranjo matricial 

homogêneo, com 19 filas e 22 colunas, cada posição equidistante 10 cm da outra, tanto 
no sentido horizontal como no vertical. [35] A área total mapeada foi de 4,18 m², 
equivalente à região que abrange os racks 1 e 2. 

A distribuição de taxas de dose antes da recarga encontra-se na Figura 20. 
Essa distribuição de fontes seguia o padrão original, com as atividades maiores e, 
consequentemente, as maiores taxas de dose concentradas numa região. Com esse 
arranjo, os produtos tinham que ser posicionados nas proximidades dessas fontes; de 
maneira a não comprometer o tempo total de irradiação, e com isto a eficiência do 
processo. 
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FIGURA 20: Distribuição de taxas anterior à recarga de fontes 
 

A estrutura que comporta as fontes, o rack, como mencionado na seção 3.5.3, 
é composta por dezesseis módulos dos quais doze foram carregados com uma capacidade 
total de 504 fontes seladas de cobalto-60. [6] Nesta recarga, as fontes foram distribuídas 
de forma que houvesse agrupamentos com atividades de cerca de 370 TBq (10 kCi). Nos 6 
módulos utilizados do rack 1, foram instalados 2 agrupamentos cada, totalizando 4,44 
PBq (120 kCi). No rack 2 foram instalados cerca de 3 agrupamentos por módulo, 
totalizando cerca de 6,66 PBq (180 kCi). Nos módulos situados nas partes inferiores dos 
racks não foram instaladas fontes. O resultado do mapeamento pode ser visto na Figura 
21. 
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FIGURA 21: Mapeamento posterior à recarga de fontes 

 
Este novo arranjo ou configuração da distribuição de fontes permitiu um 

melhor aproveitamento da área total dos racks de fontes de aproximadamente 6 m². 
Consequentemente, houve um incremento da capacidade volumétrica de processamento 
da instalação, assim como uma melhora da uniformidade da distribuição de taxas de 
dose. 

A distribuição de dose nos materiais com grandes dimensões (e.g. objetos de 
patrimônio cultural, móveis, etc.) irradiados na Instalação, com o arranjo de fontes 
anterior a recarga, não era homogênea. O valor da razão de uniformidade das taxas de 
dose máximas e mínimas (DUR) nas proximidades dos racks foi também reduzido com o 
novo arranjo, como apresentado na Tabela 6. 
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TABELA 6: Comparação da razão de uniformidade das taxas de dose 
Mapeamento Razão das taxas máxima e mínima 

Pré-recarga 48,49 ± 1,71 
Pós-recarga 36,48 ± 1,29 

 
 

5.3.1. Análise das distribuições das taxas de dose 
 
Pelas condições geométricas de irradiação desta Instalação, é praticamente 

impossível ter um campo de radiação totalmente uniforme, e este comportamento é 
similar em irradiadores de grande porte. [1] [13] No entanto, arranjos mais eficientes 
podem melhorar esta condição. 

Para se avaliar a uniformidade das taxas de dose, foram elaborados 
histogramas de frequência para as condições de pré-recarga e pós-recarga, como 
ilustrado nas Figuras 22 e 23. Na condição de pré-recarga, pode-se observar que a 
distribuição de frequências apresenta um comportamento exponencial, sugerindo a 
existência de singularidades ou regiões extremas de altas e baixas taxas de dose ao longo 
dos racks. Na condição de pós recarga, a tendência da distribuição é similar a uma 
normal, sendo esta situação esperada em vários processos que apresentam flutuação de 
uma variável. [25] 
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FIGURA 22: Histograma da distribuição de taxas de dose na pré-recarga 
  

 
FIGURA 23: Histograma da distribuição de taxas de dose pós-recarga  
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Com o intuito de se verificar o quanto os resultados mostrados na Figura 22 
aproximam-se de uma Distribuição Normal, foi realizado o teste estatístico de 
Kolmogorov-Smirnov [25] [26] [27]. Os resultados deste teste e os parâmetros utilizados 
são apresentados na Tabela 7, de forma resumida. A tabela completa encontra-se no 
Anexo 1.  
 
TABELA 7: Parâmetros do teste de Kolmogorov-Smirnov para as taxas de dose 

n Máx  Máx  Dmáx Valor crítico para 
significância de 5% 

418 0,4696 0,4672 0,4696 0,0664 
 

Assim, devido ao fato do valor da diferença do parâmetro Dmáx do teste ser 
maior que o valor crítico para o nível de significância considerada, não se pode afirmar 
que a distribuição das taxas de dose segue a distribuição normal.  

A distribuição de taxas de dose também foi analisada, excluindo-se os dados 
das fontes dos módulos inferiores dos racks, pois rotineiramente, não é comum irradiar-
se produtos nessas posições. O resultado do novo histograma é mostrado na Figura 24 e a 
verificação do teste do comportamento da distribuição e os parâmetros utilizados são 
apresentados na Tabela 8, de forma resumida. 
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FIGURA 24: Histograma da distribuição de taxas de dose desconsiderando a parte inferior dos racks 
 
TABELA 8: Parâmetros do teste de Kolmogorov-Smirnov para as taxas de dose 
desconsiderando a parte inferior dos racks 

n Máx  Máx  Dmáx Valor crítico para 
significância de 5% 

330 0,0744 0,0713 0,0744 0,0748 
 

Desta forma, devido ao fato do valor da diferença do parâmetro Dmáx do teste 
ser menor que o valor crítico para o nível de significância considerada, pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov, a distribuição das taxas de dose (desconsiderando a parte inferior 
do rack) obedece uma distribuição normal. Sob essas condições, também se pode afirmar 
que a taxa de dose média foi de 10,52 ± 3,60 kGy.h-1, em julho de 2014. 
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5.4. Estudo dos efeitos da interrupção da irradiação nas medidas de dose absorvida, 
utilizando dosímetros PMMA 

 
Como descrito no item 4.1, no processo de irradiação foi necessário executar 

medições preliminares da taxa de dose no produto irradiado, especialmente quando não 
se tinha referências do material que estava sendo tratado. Neste sentido, pôde-se utilizar 
um dosímetro para determinar a taxa de dose e reutilizar o mesmo até concluir-se o 
processamento. Isto porque, muitas vezes, se assume que a dose absorvida é cumulativa. 
Na literatura, foram encontrados trabalhos da dose absorvida, onde se considera a 
interrupção da irradiação, mas nenhum destes foi realizado utilizando-se medições 
intermediárias [36].  

Este estudo foi também realizado para verificar o comportamento dos 
dosímetros no processo de calibração, quando estes são sujeitos a diferentes taxas de 
dose ou campos de radiação [37]. No CTR/IPEN, a calibração é feita num irradiador de 
pequeno porte denominado Gammacell, que possui condições diferentes de 
processamento das utilizadas no Irradiador Multipropósito (e.g. temperatura, taxas de 
dose, geometria da irradiação, efeitos de espalhamento da radiação, etc.). 

Baseando-se na experiência adquirida na Instalação, para este estudo foram 
selecionadas três taxas de dose de diferentes, que são apresentadas na Tabela 9, para 
servir como referência. As medidas foram obtidas com dosímetros PMMA Red 4034. [38] 
 
TABELA 9: Taxas de dose de referência 

Posição 
no rack 

Taxa de dose 
(kGy.h-1) 

1 15,79 ± 0,16 
2 7,99 ± 0,08 
3 1,28 ± 0,01 
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Da mesma forma, três valores de dose absorvida foram estabelecidos para 
cada dosímetro. Os resultados foram divididos em dose calculada e dose experimental, 
sendo que esta última foi obtida pelo produto de cada uma das três taxas de dose 
escolhidas pelo tempo de irradiação, desconsiderando-se as interrupções. As doses 
medidas foram realizadas com interrupções de 20 minutos entre cada irradiação. [38] 

As medições dos dosímetros foram realizadas num laboratório com 
temperatura ambiente de aproximadamente 20,4 °C. Após cada leitura, os dosímetros 
foram colocados nas suas embalagens originais e lacrados com fita adesiva para se evitar 
a influência de agentes externos (e.g. umidade). Estes foram manipulados por meio de 
pinças de aço inox [39] [40] [41]. 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados para os dois tipos de 
dosímetros, Red e Amber, utilizados com três interrupções entre as medições. [38] 
Observa-se que os maiores erros foram encontrados paras as taxas de dose relativamente 
baixas. 

 
TABELA 10: Resultados das medidas de dose absorvida para os dosimetros PMMA 

Posição Interrupção 
da irradiação Dosímetro 

Valor 
calculado 

(kGy) 

Valor 
experimental 

(kGy) 
%Coeficiente 
de variação 

1 
1ª Red 9,21 ± 0,09 8,59 ± 0,07 -6,7% Amber 9,17 ± 0,09 -0,4% 
2ª Red 18,42 ± 0,19 18,62 ± 0.15 1,1% Amber 18,86 ± 0,19 2,4% 
3ª Red 27,63 ± 0,28 27,77 ± 0,23 0,5% Amber 29,27 ± 0,30 5,9% 

2 
1ª Red 7,99 ± 0,08 7,51 ± 0,06 -6,0% Amber 7,79 ± 0,08 -2,5% 
2ª Red 15,98 ± 0,16 15,80 ± 0,13 -1,1% Amber 15,88 ± 0,16 -0,6% 
3ª Red 23,97 ± 0,24 23,74 ± 0,19 -1,0% Amber 24,36 ± 0,25 1,6% 

3 1ª Amber 1,93 ± 0,02 2,33 ± 0,02 20,7% 2ª Amber 3,85 ± 0,04 4,81 ± 0,05 24,9% 3ª Amber 5,78 ± 0,06 6,94 ± 0,07 20,1% 
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Os resultados também foram expressos na forma de gráficos lineares, pois 
esse é o comportamento esperado da integração das taxas de dose. As variações entre 
estas medidas foram analisadas pelo teste do qui- [25] [27] para verificar a 
existência de divergências entre os valores calculados e experimentais. Considerou-se 
significância de 5%, como apresentado na Tabela 11. [38] 

 
TABELA 11 calculado e experimental 

Dosímetro Taxa de dose 
(kGy.h-1)  Resultado com significância de 5% 

Amber 3042 15,79 ± 0,16 2,382 não há divergência 
Amber 3042 7,99 ± 0,08 2,150 não há divergência 
Amber 3042 1,28 ± 0,01 2,872 não há divergência 
Red 4034 15,79 ± 0,16 2,170 não há divergência 
Red 4034 7,99 ± 0,08 2,062 não há divergência 

 
De maneira preliminar, a análise estatística mostrou que os resultados podem 

ser aceitos como próximos do valor esperado. Porém, os resultados podem ser 
verificados de forma individual, por dose. Para uma análise mais aprofundada e 
individualizada, recomenda-se utilizar a estatística T de Student. 

As Figuras 25, 26, 27 e 28 revelam que, para as taxas de 15,79 kGy.h-1 e 7,99 
kGy.h-1, o coeficiente de variação da dose absorvida não excedeu 7% quando  comparado 
à dose estimada. Isso independente do modelo do dosímetro, Amber ou Red. Para 
aplicações de caráter industrial e dependendo do material processado, são aceitos 
coeficientes de variação de até 10%.  

A Figura 29 mostra o comportamento do dosímetro Amber sob a menor taxa 
de dose, 1,28 kGy.h-1. O coeficiente variação excedeu 20% e, apesar dos dados terem 
passado na análise estatística preliminar, observa-se a necessidade do uso de um fator de 
correção para irradiações com interrupções nessas condições.  
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FIGURA 25: Resultados para o dosímetro PMMA Amber. Taxa de dose = 15,79 kGy·h-1 

 

 
FIGURA 26: Resultados para o dosímetro PMMA Red. Taxa de dose = 15,79 kGy·h-1 
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FIGURA 27: Resultados para o dosímetro PMMA Amber. Taxa de dose = 7,99kGy·h-1 
 

 
FIGURA 28: Resultados para o dosímetro PMMA Red. Taxa de dose = 7,99 kGy·h-1 
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FIGURA 29: Resultados para o dosímetro PMMA Amber. Taxa de dose = 1,28 kGy·h-1 
 

Os valores experimentais da Figura 29 são maiores que os calculados 
provavelmente pelas reações químicas remanescentes no PMMA, mais lentas devido à 
menor taxa de dose aplicada. Daí a recomendação do uso de taxas de maior ordem de 
grandeza. 
 
5.5. Procedimentos específicos no Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 para 

irradiação de tecidos humanos para transplante  
 

Diferente das outras irradiações, os tecidos usados em aloenxertia não são 
processados da mesma forma que os outros produtos da área da saúde. Os tecidos 
esterilizados são ossos, cartilagem, ligamentos, tendões, fáscias, dura-máter, válvulas 
coronárias, vasos, pele e âmnion. Estes possuem uma enorme variedade de níveis de 
contaminação microbiana inicial (UFC ou bioburden) quando comparados aos produtos 
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descartáveis, que de modo geral possuem baixa contaminação e são relativamente 
uniformes [42].  

As características que limitam a irradiação de tecidos humanos são a variação 
da morfologia das amostras, a variação do bioburden por lote, a necessidade de avaliação 
do doador para eventual contaminação viral e a possibilidade de usar pequeno número 
de amostras para seleção da dose de esterilidade. [42] É importante saber se há 
contaminação viral, pois as doses para inativação dos vírus costumam serem maiores que 
as utilizadas para bactérias. [43] [44] 

Com relação à forma física e pré-tratamento (conservação) destes materiais, o 
tecido pode ser liofilizado, congelado, sujeito a um processo de secagem ou a um 
tratamento químico. A irradiação destes tecidos é realizada seguindo duas modalidades 
de temperatura, 0 oC para tecidos liofilizados  e -80 oC para o caso de tecidos frescos. 

Para efeitos de controle e rastreabilidade, foi desenvolvido um formulário 
com informações para irradiação destes materiais, contendo o número de lote de cada 
tecido, a dose necessária para esterilidade, a forma de conservação requerida e o 
bioburden inicial. [42] Este formulário, elaborado em conjunto com o Laboratório de 
Tecidos Biológicos do CTR/IPEN, é mostrado na Figura 30. 

A garantia da homogeneidade da dose absorvida em materiais tão delicados 
só pode ser atingida padronizando-se um método específico de irradiação, 
estabelecendo-se medidas dosimétricas de referência. 

Os tecidos devem ser acondicionados em caixas padrão para estes objetivos, 
que são as mesmas utilizadas para o transporte de materiais orgânicos sob refrigeração. 
As caixas utilizadas foram fornecidas pelo Banco de Tecidos da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo.  Dentro da caixa, aproximadamente 30% do volume é ocupado pelos 
tecidos previamente embalados em cada laboratório, sendo os 70% restantes ocupados 
pelo material refrigerante, como gelo reciclável ou gelo seco. 
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FIGURA 30: Formulário de informações para irradiação de tecidos humanos 

 
Para monitorar a irradiação dos tecidos utilizou-se, por caixa, um dosímetro 

de referência do lado externo da caixa, na sua parte frontal; e dois dosímetros no interior 
da caixa junto aos tecidos. É então realizada uma correlação entre as medidas dos 
dosímetros externo e interno, por meio do uso de um fator multiplicativo. Assim, em 
irradiações posteriores, somente será necessária a monitoração do dosímetro externo, 
evitando a manipulação e abertura da caixa contendo os tecidos. [35] A Figura 31 mostra 
o acondicionamento dos tecidos na caixa e o arranjo dos dosímetros. 

A disposição das caixas na câmara de irradiação é mostrada na Figura 32. 
Foram colocadas a uma distância de 10 cm do protetor de fontes, para obter-se uma 
maior homogeneidade de dose na parte frontal, como justificado na seção 5.1.1. [45] 

Para o cálculo do fator multiplicativo, foram utilizados dados das medições da 
irradiação de oito  lotes  diferentes  de  tecidos, provenientes dos Bancos  de  Tecidos do 
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FIGURA 31: Caixa-padrão utilizada para irradiação dos tecidos e posicionamento dos dosímetros de referência e internos 

 

 
FIGURA 32: Arranjo das caixas na câmara de irradiação 
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Hospital das Clínicas da FMUSP e da Santa Casa de São Paulo. Esses dados são 
apresentados na Tabela 12. 
 
TABELA 12: Doses medidas nos tecidos e fatores multiplicativos para dose mínima 

Lote Dose Nominal 
(kGy) 

Referência 
(kGy) 

Dose Mínima 
(kGy) Fator 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 

35,00 ± 0,70 
35,42 ± 0,71 
36,23 ± 0,72  
38,09 ± 0,76 
38,65 ± 0,77 
36,79 ± 0,74 
41,18 ± 0,82 
41,75 ± 0,83 
23,83 ± 0,48 
23,33 ± 0,47 
24,30 ± 0,49 
24,57 ± 0,49 
24,29 ± 0,49 
23,68 ± 0,47 
22,96 ± 0,46 
25,40 ± 0,51 
23,85 ± 0,48 
25,06 ± 0,50 
23,75 ± 0,48 
33,65 ± 0,67 
32,85 ± 0,66 
37,75 ± 0,76 
33,40 ± 0,67 
41,75 ± 0,84 
40,50 ± 0,81 
41,45 ± 0,83 
42,05 ± 0,84 
24,80 ± 0,50 
25,65 ± 0,51 
25,50 ± 0,51 

22,45 ± 0,45 
24,43 ± 0,49 
27,67 ± 0,55 
24,26 ± 0,49 
26,91 ± 0,54 
24,03 ± 0,48 
27,33 ± 0,55 
24,90 ± 0,50 
16,49 ± 0,33 
15,69 ± 0,31 
15,95 ± 0,32 
16,45 ± 0,33 
17,02 ± 0,34 
16,54 ± 0,33 
15,63 ± 0,31 
16,42 ± 0,33 
15,84 ± 0,32 
16,65 ± 0,33 
17,28 ± 0,35 
22,70 ± 0,45 
22,50 ± 0,45 
25,50 ± 0,51 
22,55 ± 0,45 
28,20 ± 0,56 
27,35 ± 0,55 
28,00 ± 0,56 
28,45 ± 0,57 
16,75 ± 0,34 
17,05 ± 0,34 
17,25 ± 0,35 

0,641 ± 0,018 
0,690 ± 0,020 
0,764 ± 0,022 
0,637 ± 0,018 
0,696 ± 0,020 
0,653 ± 0,018 
0,663 ± 0,019 
0,596 ± 0,017 
0,692 ± 0,020 
0,672 ± 0,019 
0,656 ± 0,019 
0,670 ± 0,019 
0,701 ± 0,020 
0,698 ± 0,020 
0,681 ± 0,019 
0,647 ± 0,018 
0,664 ± 0,019 
0,665 ± 0,019 
0,728 ± 0,021 
0,675 ± 0,019 
0,685 ± 0,019 
0,675 ± 0,019 
0,675 ± 0,019 
0,675 ± 0,019 
0,675 ± 0,019 
0,676 ± 0,019 
0,677 ± 0,019 
0,675 ± 0,019 
0,665 ± 0,019 
0,676 ± 0,019 
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Para verificar como estes dados se distribuem, foi elaborado um histograma, 
como apresentado na Figura 33. Observou-se que essa distribuição tem caraterísticas de 
Distribuição Normal. Na Tabela 13 são exibidos os parâmetros utilizados para a 
verificação mediante o teste de Kolmogorov-Smirnov. [25] [26] [27] 

 
FIGURA 33: Histograma dos fatores para dose mínima nos tecidos 

 
TABELA 13: Parâmetros do teste de Kolmogorov-Smirnov para os fatores multiplicativos 

n Máx  Máx  Dmáx Valor crítico para 
significância de 5% 

30 0,129 0,162 0,162 0,242 
 

Desta forma, devido ao fato do valor da diferença do parâmetro Dmáx do teste 
estatístico ser menor que o valor crítico para o nível de significância considerada, e 
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segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov, conclui-se que a distribuição dos fatores 
multiplicativos segue uma Distribuição Normal. Sob essas condições, também se pode 
afirmar que o fator médio multiplicador para as condições aplicadas é de (0,675 ± 0,019) 
(valor adimensional). 

 
5.6. Determinação dos custos do processamento por radiação 
 

A determinação dos custos da irradiação foi feita em função do levantamento 
dos custos e despesas, fixos e variáveis. Por custos, se entendem os gastos diretamente 
ligados aos serviços de irradiação; e, por despesas, aos gastos necessários para o 
funcionamento da Instalação, esteja ela irradiando ou não. A referência para os valores 
utilizados em reais (R$) é de novembro de 2016. 

Primeiramente, foi contabilizada a despesa da aquisição, transporte e 
manipulação das fontes de cobalto-60. [46] [47] Tomou-se como referência um 
orçamento fornecido pela Dioxitek S/A, fabricante argentino de fontes. 

O decaimento do cobalto-60 é da ordem de 12,3% ao ano, e a atividade do 
Irradiador Multipropósito na última recarga (2014) era de cerca de 11,1 PBq (300kCi). 
Para diminuir custos com frete e importação, considera-se uma reposição bienal de 
2,563PBq (69,26kCi). Para essa quantia, o valor da aquisição é de US$ 236.231,47 onde, 
mensalmente, este valor equivale a US$ 29.528,93. 

Complementando o orçamento do fabricante, que contempla apenas a 
entrega num porto nacional, há o frete nacional considerando o embalado (container-
blindagem) colocado na piscina do Irradiador. Este valor, obtido como a média de três 
orçamentos, atualizado desde Julho de 2014 pelo IGP-M (FGV) [48], é de R$ 10.182,91. 
Aplicando sua diluição mensal num período de dois anos, obtém-se R$ 424,29. 

Em seguida, foi considerada a despesa com o consumo de água, causado pela 
evaporação na piscina de armazenamento das fontes de cobalto-60. Para obtê-la, foi 
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medido o consumo de água num período de três meses; evitando-se assim as influências 
do decaimento do cobalto-60 no consumo da instalação. Na Figura 34 é mostrado o 
resultado dessa medição, como também o ajuste das medidas a uma reta [49], onde o 
coeficiente angular representa o consumo diário de água, com valor igual a (65,755 ± 
0,007) L·dia-1. 

 
FIGURA 34: Consumo de água da piscina do Irradiador Multipropósito  

Logo, o consumo mensal (30 dias) é de 1972,65 L ou 1,97265 m³. Segundo 
dados da cobrança feita pela concessionária de água, a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP), isto equivale a R$ 67,36 para o consumo de até 10 m³ 
em órgãos públicos [50]. Outros gastos com água, tais como, sanitários, lavagem do 
galpão da instalação, etc., não foram contabilizados por não se dispor de um medidor 
geral da rede de água; porém, estes podem ser incluídos dentro dos 10 m³ cobrados pela 
concessionária. 

Para o cálculo do consumo de energia elétrica foi usado um método similar. 
Os resultados destas medições são mostrados na Figura 35. Os principais consumidores 
de energia elétrica no Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 são a iluminação do 
galpão, escritório e laboratórios; a bomba de circulação da água da piscina; o compressor 
de ar do sistema pneumático de içamento das fontes; o exaustor de ar da câmara de 
irradiação; a bomba hidráulica de abertura da porta de serviço da câmara; a câmara fria 
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presente no galpão; os portões de acesso ao galpão; os sistemas de ar condicionado da 
sala de controle e escritório; o sistema de automação do Irradiador; os computadores; e 
as máquinas-ferramentas utilizadas nas manutenções preventivas e corretivas.  

 

 
FIGURA 35: Consumo de energia no Irradiador Multipropósito  

Da mesma maneira, ajustando as medidas a uma reta [49], o coeficiente 
angular representa o consumo diário de energia com valor igual a (89,116 ± 0,003) 
kWh·dia-1. Logo, o consumo mensal (para 30 dias) é de 2673,5 kWh. Utilizando o 
simulador de cobrança [51] [52] da concessionária de energia da região, Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (AES Eletropaulo), considerando a tarifa 
comercial, se obteve o valor de R$ 1.408,40. 

 Para as despesas trabalhistas, os valores foram obtidos considerando os 
funcionários diretamente envolvidos com o processo de irradiação, num total de R$ 
52.515,71 mensais. [53] 

A calibração do espectrofotômetro e do micrômetro utilizados no processo de 
medição dos dosímetros resulta numa despesa anual de R$ 500,00, valor também 
baseado na média de três orçamentos. Dividindo este valor em doze meses, obtém-se R$ 
41,67. 

0 20 40 60 80 100 120 140 1600

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

tempo (dias)



76  

As despesas com material de escritório e outros insumos, oriundas a partir da 
solicitação de material ao almoxarifado do IPEN, resultam num consumo mensal médio 
de R$ 61,50. 

Para as despesas mensais, com telefonia e dados, considerou-se o valor médio 
do pacote empresarial básico de três grandes operadoras da Região Metropolitana de São 
Paulo, de R$ 240,86. 

As manutenções, os serviços prestados por terceiros, os prêmios de seguros e 
a depreciação foram estimados a partir de dados da Confederação Nacional da Indústria, 
compondo respectivamente 2,0%, 1,9%, 0,1% e 2,9% do total das despesas. [54] 

Esses valores foram sumarizados e são apresentados na Tabela 14.  
 
TABELA 14: Despesas fixas mensais do Irradiador Multipropósito 

Descrição Despesa em 
dólares (US$) 

Despesa em 
reais (R$) 

Represen-
tativid. (%) 

Compensação do decaimento do 60Co (2,56 
PBq/biênio) 29.528,93 98.921,93 60,06 
Guindaste para contêiner- blindagem - 424,29 0,26 
Consumo de água pelo Irradiador - 67,36 0,04 
Consumo de energia elétrica - 1.408,40 0,86 
Despesas trabalhistas - 52.515,71 31,88 
Calibração do espectrofotômetro - 41,67 0,03 
Material de escritório e insumos - 61,50 0,04 
Rede de telefonia e dados  240,86 0,15 
Serviços de terceiros - 3.294,36     2,00 
Manutenção - 3.129,64 1,90 
Seguros - 1,482.46 0,90 
Depreciação - 3.129,64 1,90 

- TOTAL 164.717,81  100,00 
Ref.: Novembro/2016 
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Esta análise foi feita considerando-se apenas a perspectiva do Irradiador 
Multipropósito isoladamente. Portanto, é importante ressaltar que esta é uma 
aproximação simplificada das despesas envolvidas sem tomar em conta o ponto de vista 
institucional da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Observa-se que os valores de 
maior representatividade são referentes à recarga das fontes e aos encargos trabalhistas, 
60% e 32% do total, respectivamente. Dos resultados obtidos pode se concluir que para a 
operação de 8 horas desta instalação por dia, o preço mínimo por metro cúbico 
processado deve ser de R$ 2.225,00 para uma dose que não supere 25 kGy.  

Os custos da dosimetria são sumarizados na Tabela 15. Considerou-se o valor 
individual dos dosímetros, pois estes costumam ser comercializados em caixas com mil 
unidades. 

 
TABELA 15: Custo do processo irradiação 

Descrição Medida Custo em 
libras (£) 

Custo em 
reais (R$) 

Dosímetro unidade 0.70 4,15 
 Ref.: Novembro/2016 
 
Em trabalhos futuros, um estudo de factibilidade de implantação de novos 

irradiadores no Brasil será realizado, tanto para gama quanto para feixe de elétrons, de 
acordo com as caraterísticas de mercado que o país oferece. 

 
5.7. Balanço energético da piscina do Irradiador 
 

Um balanço simplificado da transferência de calor na piscina foi realizado 
considerando um sistema adiabático, desprezando as perdas de calor no sistema de 
circulação e nas paredes do tanque. Como parâmetros para estes cálculos foram 
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analisados a energia total fornecida pela fonte de cobalto-60 e a energia térmica 
as da 

medida do consumo de água, conforme mostrado na Figura 34. 
O decaimento do cobalto-60 ocorre conforme as expressões a seguir. As 

energias envolvidas são apresentadas na Tabela 16. Considerando 99,88% das 
desintegrações: 

    (24) 
 

Para 0,12% das desintegrações beta, tem-se: 
     (25) 

 
TABELA 16: Energias envolvidas no decaimento do 60Co [14] 

Partícula/fóton Energia (keV) Intensidade (%) 
 317,05 ± 0,20 99,88 ± 0,03 
 1492,29 ± 0,20 0,12 ± 0,03 

 1173,23 ± 0,00 99,85 ± 0,03 
 1332,49 ± 0,00 99,98 ± 0,00 

 médio 95,77 ±  0,15 99,88 ± 0,03 
 médio 625,87 ± 0,21 0,12 ± 0,03 

 
A energia total transferida é calculada considerando-se a energia média da 

radiação beta. O anti-neutrino envolvido nesta reação quase não interage com a matéria 
[7] [8]. 

A energia média da radiação absorvida pela água do tanque do Irradiador está 
dada pela soma, nas devidas proporções de ocorrência por partícula emitida, das energias 
médias da radiação beta com as energias dos fótons gama. Considerou-se também que a 
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energia absorvida pelos encapsulamentos das fontes será transferida para a água na 
forma de energia térmica. Assumiu-se que a intensidade das energias das radiações gama 
é de 100% como mostrado a seguir:  

 

          (26) 
 
A água da piscina do Irradiador é considerada deionizada pura por ter passado 

por um processo de filtragem, portanto, foi desprezado o chamado heat defect [55]. Além 
disso, considera-se o sistema quimicamente estável, porque a última recarga de fontes 
ocorreu em julho de 2014. Isso quer dizer que a água está sendo irradiada há mais de um 
ano, tempo suficiente para ocorrer essa estabilização [56].  

A potência da radiação emitida no decaimento é obtida pelo produto da 
energia média da radiação pela atividade da fonte radioativa [57] [58]. Como a atividade 
do Irradiador Multipropósito em novembro de 2015 era de cerca de 8,76 PBq (236,69 
kCi), então a potência radioativa era: 

3649,15 W    (27) 
 

Da mesma forma, pode-se inferir a potência específica da radiação do 
cobalto-60. Partindo de uma atividade de 1 MCi (37·1015 Bq): 

  (28) 
 

A energia da radiação será absorvida pela água na forma de calor, 
propagando-se por meio de condução através das paredes da piscina e por condução 
(com consequente evaporação) na superfície da água. Essa difusão pode ser expressa em 
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termos de um balanço energético, conforme a relação (29), e sua idealização é mostrada 
na Figura 36. 

(3649,15 ± 1,39) W       (29) 
 

 
FIGURA 36: Propagação do calor na piscina do Irradiador Multipropósito 

 
Para determinar o fluxo de calor mediante a convecção, foi utilizada a perda 

de água por evaporação. Esta foi obtida por meio de medidas no hidrômetro ligado à 
linha de abastecimento da piscina (seção 5.8). O valor é dado em L·dia-1, que também 
pode ser expresso em mm·dia-1, e aplicado na expressão (30) para determinar o fluxo de 
calor por área. [59] 
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Em que  é a taxa de evaporação em mm·dia-1,  o fluxo de calor por 
área em W·m-2,  é a densidade da água em mol·dm-3 e  é o calor latente de 
vaporização da água em J·mol-1. 

A unidade mm corresponde a dm³·m-2 (ou L·m-2). Utilizando-a com o resultado 
da perda de água medida na seção 5.8 e os parâmetros termodinâmicos da água 
presentes na Tabela 17, é possível readequar a expressão (30) para obter o fluxo de calor 
por área: 

 

 
TABELA 17: Parâmetros termodinâmicos da água da piscina para o balanço [60] [61] 

Temperatura Tp na 
superfície da piscina 

(K) 

Densidade à 
temperatura Tp 

(mol·dm³) 

Calor latente de 
vaporização 

(J·mol-1) 

Taxa de 
evaporação da 
água (dm³·m-2) 

311,3 ± 0,4 55,110 ± 0,001 40657 ± 84 65,755 ± 0,007 
 

Como a piscina tem formato cilíndrico, sua superfície com 2,8 m de diâmetro 
tem uma área de 6,1575 m². Logo, o calor transmitido por convecção na superfície será: 

 
 

Do balanço, o fluxo de calor conduzido nas paredes da piscina é: 
 

 
O fluxo de calor por condução ao longo das paredes internas da piscina é: 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Os métodos descritos neste trabalho para irradiações estacionárias se 
mostraram adequados para as aplicações citadas e foram verificados com medidas 
experimentais, oferecendo uma ferramenta para o cálculo da dose absorvida em 
produtos nos quais não é possível realizar medidas dosimétricas no interior dos mesmos. 

De acordo com os resultados encontrados nas análises dos sistemas 
dosimétricos utilizados neste estudo, pode-se concluir que o sistema PMMA é adequado 
para irradiações com taxas de dose acima de 2 kGy·h-1, considerando que processo possa 
ser interrompido ou fracionado, envolvendo o acúmulo de dose absorvida. Para valores 
menores, foi registrado um erro cumulativo que implica em variações da dose total 
medida, com erros de até 10%. 

O processo de carregamento de fontes é de vital importância para Instalação 
Radiativa do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60. Na distribuição dos lápis de 
cobalto-60, deve-se priorizar a instalação das fontes de maior atividade nas partes 
periféricas dos racks, principalmente as superiores e inferiores. Tal ação irá melhorar 
homogeneidade da distribuição de taxas de dose ao longo dos racks, garantindo valores 
relativamente altos. Ainda, considerando que a irradiação é realizada no modo 
estacionário, esta pode contribuir com a melhoria da uniformidade de dose nos produtos 
irradiados. 

Os mapeamentos dosimétricos foram fundamentais para a determinação das 
regiões de homogeneidade e de pontos que possuam taxas de dose altas e diferenciadas, 
que ajudam a irradiar materiais que têm objetivos específicos de pesquisa ou que tenham 
doses absorvidas elevadas. 



83  

O procedimento de irradiação desenvolvido para tecidos humanos para 
aloenxertia permitiu condições de repetitividade e reprodutibilidade dos resultados, bem 
como adequação do processo para a realização de forma rotineira, sem a necessidade de 
intervenção no interior da caixa onde estão acondicionados os tecidos. Outra vantagem 
deste processo está relacionada ao fato dos dosímetros não ficarem expostos a 
temperaturas negativas, que não estão associadas ao sistema de calibração-padrão, 
diminuindo assim os erros nas medidas. 

Conhecidos os custos e as despesas do processo de irradiação, tornou-se 
evidente a necessidade de se estabelecer mais critérios para a avaliação e factibilidade 
econômica de irradiadores gama. Obviamente, os resultados apresentados neste trabalho 
podem ser aplicados para Instalações administradas pelo governo.  

O balanço energético da piscina permitiu observar o comportamento do fluxo 
de calor gerado na mesma. Esta informação consiste num parâmetro importante, no caso 
de incremento da atividade radioativa da instalação, pois implica diretamente na 
necessidade e o eventual dimensionamento de um sistema de troca de calor para 
refrigeração da água. 
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ANEXO 1: Taxas de dose frente ao rack de fontes em Julho de 2014, valores em kGy·h-1 
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ANEXO 2: Códigos em Matlab para ajuste de curvas 
 
a) Consumo de água 

 
%Consumo de água % %Carga das medidas: A=load('agua.dat'); X=A(:,1); Y=A(:,2); 
  
%Ajuste: %  y = a + bx %  coef = invV-1 * XY invV(1,1)=length(A); invV(1,2)=sum(X); invV(2,1)=invV(1,2); invV(2,2)=sum(X.^2); V=inv(invV); XY(1,1)=sum(Y); XY(2,1)=sum((X.*Y)); coef=V*XY; 
  
%Desvios dos coeficientes: coef_desv=[sqrt(V(1,1)) sqrt(V(2,2))]; 
  
%Resultados: fprintf('O consumo médio é de (%6.4f',coef(2)) fprintf(' ± %6.4f) L/dia\n',coef_desv(2)) fprintf('\n') 
  
%Reta ajustada r=coef(2,1)*X+coef(1,1); 
  
%Gráfico: figure hold on scatter(X,Y,'+') plot(X,r,'red') ylabel('Consumo de água (L)'); xlabel('tempo (dias)');   
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b) Consumo de energia: 
 
%Consumo de energia % %Carga das medidas: A=load('energia-0.dat'); X=A(:,1); Y=A(:,2); 
  
%Ajuste: %  y = a + bx %  coef = invV^-1 * XY invV(1,1)=length(A); invV(1,2)=sum(X); invV(2,1)=invV(1,2); invV(2,2)=sum(X.^2); V=inv(invV); XY(1,1)=sum(Y); XY(2,1)=sum((X.*Y)); coef=V*XY; 
  
%Desvios dos coeficientes: coef_desv=[sqrt(V(1,1)) sqrt(V(2,2))]; 
  
%Resultados: fprintf('O consumo médio é de (%6.4f',coef(2)) fprintf(' ± %6.4f) kWh/dia\n',coef_desv(2)) fprintf('\n') 
  
%Reta ajustada r=coef(2,1)*X+coef(1,1); 
  
%Gráfico: figure hold on scatter(X,Y,'+') plot(X,r,'red') ylabel('Consumo de energia (kWh)'); xlabel('tempo (dias)');   
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ANEXO 3: Função de variação da dose como função hiperbólica 
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