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RESUMO 
 

A dosimetria química tem sido utilizada como referência na medida da dose 
absorvida, com o dosimetro Fricke, em laboratórios de padronização. Este 
dosímetro é considerado um padrão dosimétrico absoluto em medidas de dose de 
radiação entre 20 e 400 Gy, cobrindo um amplo espectro de energia, desde raios-
X, raios-γ até feixe de elétrons rápidos. O presente trabalho tem como objetivos 
implementar o dosímetro Fricke tradicional no Centro Regional de Ciências 
Nucleares – CRCN/CNEN e desenvolver uma metodologia para a sua utilização 
em raios-X de baixa energia, isto é, raios-X com energia média no intervalo de 
19,7 KeV a 52,2 KeV. Esta metodologia é requerida para viabilizar uma faixa mais 
ampla de aplicação do dosímetro Fricke incluindo os raios-X de baixa energia 
utilizados no tratamento de tumores superficiais. O método proposto foi validado 
por meio de intercomparaçãoes com câmaras de ionização calibradas para 
medidas de Kerma no ar em feixes de radiação de Co-60 e raios-X de baixas 
energias (superficiais). Quando utilizado na dosimetria de fontes de radiação gama 
de altas energias, Co-60, o desempenho do dosímetro Fricke foi avaliado 
comparando-se os seus resultados aos obtidos com câmara de ionização 
cilíndricas, rastreadas ao PTB – Physikalisch-Technischen Bundesanstalt e ao 
NPL – National Physical Laboratory. Para análise da reprodutibilidade do 
dosímetro Fricke, utilizou-se um irradiador do tipo Gammacell, com 5 amostras de 
solução Fricke distribuídas simetricamente; as irradiações foram realizadas em 8 
experimentos cujos tempos de irradiação foram de 6,4 até 160 segundos. As 
doses induzidas foram analisadas e com a avaliação estatística um desvio padrão 
de 1,5 % foi obtido. Para medidas da grandeza dose absorvida na água em feixes 
de raios-X, utilizou-se fatores de correção para a resposta do dosímetro Fricke em 
relação a uma câmara de ionização de placas paralelas do tipo rastreada ao PTB. 
Os resultados indicam que o dosímetro Fricke tradicional opera adequadamente  
para dosimetria de altas energias (Co-60) e para se obter uma incerteza em torno 
de  3% deve-se utilizar absorvâncias com valores maiores do que 0,15, o que 
corresponde a uma dose de aproximadamente 40Gy. Estas condições de 
operação do dosimetro Fricke atendem às especificações da norma ASTM E 
1026-04. Para a dosimetria de raios-X superficiais, houve a necessidade de 
calibrar a resposta do Fricke com a câmara de ionização, pois nesta faixa de 
energia o dosímetro Fricke não é absoluto, devendo ser calibrado. A introdução 
desta etapa induziu nova incerteza que foi avaliada e calculada na incerteza total. 
A incerteza na dosimetria de raios-X superficiais, para doses acima de 62 Gy, com 
o dosímetro Fricke é em torno de 10%; neste caso, devido à correção da exatidão 
do Fricke em relação à câmara  de ionização, uma absorvância de 0,15 
corresponde no caso de pior exatidão a uma dose de 62 Gy. A sensibilidade do 
método dosimétrico sendo limitada pela medida no espectrofotômetro da 
concentração de +3Fe induzida pela radiação, leva à conclusão: o dosímetro Fricke 
é um instrumento adequado para a medição de raios-X superficiais em uma faixa 
de 42 Gy a 620 Gy.  



 

ABSTRACT 
 
The chemical dosimetry has been used as a reference in the measurement of the 
absorbed dose, with the Fricke dosimeter, at standardization laboratories. This 
dosimeter is considered an absolute dosimetric standard for measurements of 
radiation doses ranging from 20 to 400 Gy, covering a wide energy spectrum, from 
X-ray, γ-ray to fast electron beam. The objectives of the present work are the 
implementation of the traditional Fricke dosimeter at Centro Regional de Ciências 
Nucleares (Brazilian Regional Center of Nuclear Sciences) – CRCN/CNEN - and 
the development of a methodology for its use with low energy X-ray, that is, X-ray 
with average energy ranging from 19.7 KeV to 52.2 KeV. This methodology is 
required so that a wider range of application of the Fricke dosimeter is viable, 
including low energy X-ray, used for the treatment of superficial tumors. The 
proposed method was acknowledged by means of intercomparison measurements 
with ionization chambers calibrated for Kerma measurements in air with Co-60 
radiation beams and low energy (superficial) X-ray. When used in the dosimetry of 
high-energy gamma radiation sources, Co-60, the performance of the Fricke 
dosimeter was assessed by comparing its results with those obtained with a 
cylindrical ionization chamber, traceable to PTB – Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt – and to NPL- National Physical Laboratory. For the reproducibility 
analysis of the Fricke Dosimeter, a Gammacell irradiator was used, with 5 samples 
of Fricke solution symmetrically distributed. The irradiation was performed for 8 
experiments, with irradiation times ranging from 6.4 to 160 seconds. The induced 
doses were evaluated and, by means of statistical assessment, a standard 
deviation of 1.5% was obtained. For measurements of the quantity Absorbed Dose 
in Water in X-ray beams, correction factors were used for the response of the 
Fricke Dosimeter in relation to a parallel-plate ionization chamber, traceable to 
PTB. The results show that the traditional Fricke Dosimeter is operating properly 
for high-energy (Co-60) dosimetry and, to obtain an uncertainty around 3%, 
absorbances with values higher than 0.15 shall be used, corresponding to a dose 
of approximately 40Gy. These operating conditions of the Fricke dosimeter comply 
with the ASTM E 1026-04 standard specifications. For superficial X-rays dosimetry, 
it was necessary to calibrate the response of the Fricke dosimeter with the 
ionization chamber, as in this energy band the Fricke dosimeter is not absolute and 
shall be calibrated. The introduction of this step has induced a new uncertainty, 
which was assessed and included in the calculation of the total uncertainty. The 
uncertainty in the superficial X-ray dosimetry, for doses above 62 Gy, with the 
Fricke dosimeter is about 10%. This is explained as, due to the accuracy correction 
of the Fricke dosimeter in relation to the ionization chamber, an absorbance of 0.15 
corresponds to a dose of 62 Gy, in the case of the worst accuracy. As the 
sensitivity of the dosimetric method is limited by the measurement in the 
spectrophotometer of +3Fe concentration induced by radiation, this brings to the 
conclusion: the Fricke dosimeter is an adequate instrument to measure superficial 
X-rays ranging from 42 Gy to 620 Gy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

Os dois tipos de detectores de radiação ionizantes utilizados neste trabalho 

são as câmaras de ionização e o dosímetro Fricke. Neste capítulo serão 

abordados alguns aspectos destes instrumentos de medição.  

 

1.1 DOSIMETRIA COM CÂMARA DE IONIZAÇÂO  

A correlação dos fenômenos físicos e químicos radioinduzidos em um meio 

exposto à radiação ionizante pressupõe a quantificação precisa da dose absorvida 

por este meio através de um sistema dosimétrico. 

Nos laboratórios primários, as câmaras de ionização de ar livre e a câmara 

cavitária têm sido os sistemas dosimétricos mais utilizados para a determinação 

absoluta de doses de radiação (ATTIX, 1986).  As câmaras de ar livre são 

utilizadas para medidas de feixes de raios-X em uma faixa de energia entre 10 e 

300 keV, enquanto que, para energias mais altas, a dosimetria do feixe de 

radiação é feita com câmaras cavitárias (ATTIX, 1986), isto é, câmaras de 

ionização acopladas a uma capa de poliestireno a fim de se obter o equilíbrio 

eletrônico, ou capa de equilíbrio eletrônico. 

Por outro lado, a utilização da câmara de ar livre em procedimentos 

dosimétricos de rotina apresenta limitações relacionadas principalmente às suas 

dimensões físicas, às características metrológicas da eletrônica associada, à 

dificuldade de transporte e elevado custo, sendo freqüentemente substituída pelas 

câmaras dedal.  

As câmaras cavitárias também podem substituir as câmaras de ar livre 

quando acopladas a uma capa de equilíbrio eletrônico. Apesar de sua 

versatilidade, entretanto, as câmaras cavitárias não são padrões dosimétricos 

absolutos, devendo, portanto, ser calibradas em laboratórios de padronização.  
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Como foi mencionado acima, a determinação absoluta das doses de 

radiação é feita nos laboratórios primários. Adicionalmente, os laboratórios 

primários calibram os sistemas de medidas utilizados nos laboratórios 

secundários, que fazem a disseminação final dos fatores de calibração para os 

usuários.  

A tarefa mais importante dos laboratórios secundários, além da 

disseminação de fatores de calibração, compreende a manutenção dos fatores de 

calibração dos seus padrões o que, genericamente, consiste na rastreabilidade 

dos seus sistemas de medidas com os padrões, dos laboratórios primários. Esta 

rastreabilidade pressupõe a recalibração dos padrões de medidas em intervalos 

de tempo pré-determinados.  

 

 

1.2 DOSIMETRIA COM SULFATO FERROSO 

Alguns laboratórios de padronização têm feito uso do dosímetro de sulfato 

ferroso, conhecido também como dosímetro Fricke – considerado um padrão 

dosimétrico absoluto – em medidas de dose de radiação entre 20 e 400 Gy, 

cobrindo um amplo espectro  de energia, desde raios-X, raios γ e feixe de elétrons 

rápidos (ISO/ASTM 51261, 2002). 

Devido à sua praticidade na determinação absoluta da dose de radiação, 

determinados laboratórios adotam o dosímetro Fricke na prática de manutenção 

do fator de calibração dos seus padrões de medidas (IAEA TRS –398, 2004). 

A aplicabilidade do dosímetro Fricke está em concordância com os 

princípios da dosimetria química, fundamentados na ocorrência de efeitos 

químicos radioinduzidos em um meio exposto à radiação, cuja intensidade está 

relacionada à energia total absorvida. 

Independentemente do meio, um dosímetro químico deve apresentar as 

seguintes características: 

• proporcionalidade entre a resposta e a dose absorvida; 

• reprodutibilidade; 

• estabilidade do efeito químico radioinduzido; 



 16

• ampla faixa operacional; 

•   não dependência da taxa da dose com energia e com o LET1 (Linear 

Energy Transfer).  

 

O dosímetro Fricke também deve ser: 

• estável em condições normais de trabalho, tais como a exposição à luz, 

densidade do ar, etc, antes, durante e depois da irradiação; 

• de baixo custo; 

• facilmente transportável; 

• simples de usar, não requerendo considerações especiais ou  

instrumental analítico complexo; 

• independente de pequenas variações nas concentrações dos seus 

componentes químicos. 

 

Entretanto, como o cumprimento de todos estes pré-requisitos por parte de 

um dosímetro químico não é ainda factível, em geral é feita uma escolha 

direcionada em função das condições existentes em cada evento, 

especificamente, incluindo: 

• tipo e característica da radiação que se deseja medir, dose, taxa de 

dose e LET da energia da radiação incidente; 

• forma física; 

• tipo e características da fonte de radiação. 

 

No processo da interação da radiação com um meio aquoso, o rendimento 

químico radioinduzido da solução é representado por G (eV-1 ou J-1) que equivale 

ao número de espécies químicas (íons, moléculas “e” ou “ou” radicais livres) 

formados por 100 eV de energia absorvida no meio irradiado. O valor de G é 

                                                 
1 O LET, que traduzindo para o português significa Transferência Linear de Energia, representa o 
quanto de energia cinética a partícula perde por unidade de comprimento. 
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função da energia da radiação incidente e para raios-X e raios-γ encontra-se entre 

12,5 e 15,6 íons/100eV ou, em unidades do SI, (7,8 e 9,75) × 1017íons/J. 2 

Dentre os dosímetros químicos, aquele que vem apresentando maior 

consistência em seus resultados e, por isso, maior confiabilidade para utilização 

em procedimentos de rotina, é o dosímetro de sulfato ferroso, também conhecido 

como dosímetro Fricke.  

 

 

1.3  OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho tem como objetivos: 

1. Implementar o dosimetro Fricke no Centro Regional de Ciências 

Nucleares – CNEN/CRCN, alinhado à norma ASTM E 1026 (2004), 

validando o dosímetro através de intercomparações de medidas na 

grandeza dose absorvida na água com câmaras de ionização, 

devidamente calibradas em feixes de Co-60. 

2. Desenvolver uma nova metodologia para utilização do dosímetro Fricke 

em raios-X de energias baixas, validando esta metodologia com 

medidas na grandeza dose absorvida na água com câmaras de 

ionização, devidamente calibradas, realizadas em equipamentos de 

raios-X utilizados no tratamento de tumores superficiais.  

3. Validar os métodos desenvolvidos por meio de intercomparações na 

grandeza dose absorvida na água entre o dosímetro Fricke e câmaras 

de ionização, devidamente calibradas, em feixes de raios-X superficiais. 

 

 

.

                                                 
2  De acordo com o Quadro geral de unidades de medida, Resolução CONMETRO (1998) a 
unidade eV é aceita sem restrição de prazo, sendo assim ao longo deste trabalho para fins 
didáticos será citada a energia também em eV. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

No presente capítulo são explicados os princípios de interação da radiação 

ionizante com o dosímetro de sulfato ferroso, ou dosímetro Fricke, e as suas 

aplicações.   

 

2.1 DOSÍMETRO DE SULFATO FERROSO 

O dosímetro de sulfato ferroso, conhecido como dosímetro Fricke, tem sido 

amplamente aceito como padrão na quantificação da dose absorvida, mesmo em 

campos de radiação não homogêneos e sobre os quais se dispõe de poucas 

informações. Sua composição consiste de uma solução 0,392g/L de FeSO4 ou 

Fe(NH4)2(SO4)2, 0,4mol/L de H2SO4 e 0,0058g/L a 0,058g/L de cloreto de sódio 

(FERNANDES, 1979). 

Sua aplicação em dosimetria inclui, além de feixes de raios-X e de radiação 

gama, feixes de elétrons ou partículas beta, podendo ser usado para 

determinação absoluta de dose com uma incerteza de 1 a 2% (FERNANDES, 

1979). 

A dosimetria Fricke reúne muitas vantagens, tais como reação 

característica estável, independência da taxa de dose, dependência energética 

desprezível para raios-X, raios γ e feixes de elétrons rápidos (intervalo de energia 

de 0,03 MeV a 30 MeV) , versatilidade, facilidade de processamento e baixo custo 

operacional. Além disto, pode ser utilizada para manutenção dos fatores de 

calibração de padrões de medidas nos laboratórios de padronização e possibilita a 

dosimetria a distância por via postal, por exemplo, de unidades teleterapêuticas 

existentes nos diversos centros de radioterapia espalhados no país. 

Encapsulado em ampolas de lucite (C8H8) ou poliestireno (C5H8O2), o 

dosímetro Fricke pode ser aplicado em procedimentos de simulação de doses 

internas em radioterapia e braquiterapia (ATTIX, 1986). 
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O alcance operacional máximo do dosímetro Fricke é definido pelo 

consumo de todo o oxigênio molecular presente na solução, pois no mecanismo 

em que os íons ferrosos são oxidados a íons férricos há consumo de oxigênio.  

Por outro lado, soluções saturadas com ar podem estender o limite superior 

para medidas de dose em até cerca de 500Gy. Se o ar ou o oxigênio puro forem 

continuamente borbulhados na solução durante a irradiação a uma concentração 

de íons ferrosos de 0,05 g/L, esse limite superior pode chegar a 10.000 Gy 

(FERNANDES, 1979). 

A medida da dose absorvida no dosímetro Fricke é feita a partir da 

determinação da concentração de íons férricos (Fe+3) por espectrofotometria, na 

absorvância da luz em 304 nm .  

 

 

2.2 FUNDAMENTOS DO DOSÍMETRO FRICKE 

Quando a radiação interage com um meio aquoso ocorre a radiólise da 

água, sendo tal mecanismo descrito, inicialmente, pela seguinte reação 

(FERNANDES, 1979): 

 

H2O + hν  → H+, OH- ,e-
aq., H2, H2O2 (2.1)

 

Átomos de hidrogênio (H.), radicais hidroxila (.OH) e elétrons  hidratados  

(e-
aq) constituem os radicais livres produzidos. Hidrogênio molecular (H2) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2) constituem os produtos moleculares. 

A oxidação de soluções de sulfato ferroso induzida por radiação é uma das 

reações mais estudadas em Química de Radiações. Fernandes (FERNANDES, 

1979) descreve que considerações detalhadas sobre esse assunto foram 

publicadas por Allen e por Hart e Platzman em 1961 e por Spinks e Woods em 

1964. Essa oxidação é sempre estudada em solução ácida e na presença ou 

ausência de ar.  
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Quando o ar (oxigênio) está presente, como na solução do dosímetro 

Fricke, as reações que ocorrem são: 

 

Fe2+ + .OH   → rápida
  Fe3+  + OH-  (2.2)

H.   +  O2    → rápida
     HO2.  (2.3)

Fe2++ HO2.  → rápida    Fe3+ + HO2
-  (2.4)

HO2
- + H+   → rápida    H2O2  (2.5)

Fe2+ +H2O2  → lenta   Fe3+ + .OH + OH-  (2.6)

 

Cada átomo de hidrogênio proveniente da reação (2.1) forma um radical 

hidroperoxila (HO2.). Cada um desses radicais hodroperoxila oxida três íons 

ferrosos: um pela reação (2.4) e dois de acordo com o mecanismo mostrado pelas 

reações (2.5), (2.6) e (2.2): uma vez que o peróxido de hidrogênio formado na 

reação (2.5) oxida um íon ferroso originando o aparecimento de um radial hidroxila 

(2.6) que por sua vez oxida outro íon ferroso segundo a reação (2.2). Assim, cada 

átomo de hidrogênio proveniente da radiólise da água concorre para oxidação de 

três íons ferrosos.  

Nota-se também que cada radical hidroxila originário da reação (2.1) oxida 

um íon ferroso (2.2) e cada molécula de peróxido de hidrogênio proveniente da 

reação (2.1) concorre para oxidação de dois íons ferrosos, sendo um deles de 

acordo com a reação (2.6) e outro indiretamente, por meio do radical hidroxila 

segundo a reação (2.2). Portanto o rendimento do íon férrico está relacionado aos 

produtos moleculares e aos radicais livres, provenientes da radiólise da água pela 

expressão (2.7), 

 

G(Fe3+)ar = 2G(H2O2) + 3G(H) + G(OH). (2.7)

 

A Tabela 2.1 a seguir apresenta o rendimento químico, G, em soluções 

aquosas aeradas em função do tipo de radiação. 
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Tabela 2.1: Rendimento químico em soluções aquosas aeradas em 

função do tipo de radiação 

Rendimento químico, G, (íons/ 100eV) 

 

Radiação 

 

 

Solução G(H) G(OH) G(H2) G(H2O2) G(e-
aq.) 

Raios γ 60Co 0,8 N H2SO4 

Solução Fricke 

3,70 2,92 0,39 0,78 0,00 

Deutério 18 MeV 0,8 N H2SO4 2,39 1,75 0,71 1,03 0,00 

Partícula α a 32MeV 0,8 N H2SO4 1,71 1,45 1,05 1,17 0,00 

Partícula α a 11MeV 0,8 N H2SO4 1,28 1,06 1,14 1,25 0,00 
10B(n,α)7 Li 0,8 N H2SO4 0,23 0,41 1,66 1,57 0,00 

Raios γ 60Co água, livre de ar 0,55 2,20 0,45 0,70 2,85 

 

Substituindo os valores de G(H2O2), G(H) e G(OH) apresentados na 

primeira linha da Tabela 2.1 para radiação gama emitida pelo Co-60, em solução 

de NH2SO4 na expressão (2.7), obtém-se G(Fe3+)ar = 15,6 íons/100eV. 

Valores de G(Fe3+) medidos por diferentes métodos e para vários tipos de 

radiação são apresentados na Tabela 2.2 (FERNANDES, 1979). 

 

Tabela 2.2: Rendimento químico para o dosímetro Fricke 

 
Radiação 

Energia 
dos fótons 
e elétrons 
incidentes 

(MeV) 

Método da 
medida da 

energia 

 
G(Fe+3) 

(íons/100eV)

Volume 
irradiado 

(ml) 

Material da 
célula de 
irradiação 

Elétrons 
Betraton 

6,3 Calorimetria 15,3 1 Cavidade de 
carbono 

recoberta de 
poliestireno 

Raios γ 60Co 1,25 Calorimetria 15,8 4-6 Vidro 

Raios γ 60Co 1,25 Calorimetria 15,7 470 Vidro 
Raios γ 60Co 1,25 Câmara de 

Ionização 
15,9 27 “perspex” 

Raios γ 137Cs 0,66 Câmara de 
Ionização 

15,7 2 Teflon 
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Impurezas orgânicas (RH) aumentam o valor de G(Fe+3) em soluções 

aeradas (FERNANDES, 1979) de acordo com a seqüência de reações (2.8) a 

(2.12) abaixo: 

 

.OH  +  RH →  R.  +  H2O (2.8)

R.   +  O2      →  RO2. (2.9)

RO2  + H+  + Fe2+  →   Fe3+ + RO2H (2.10)

 RO2
-H + Fe2+    → Fe3+  RO. + OH-  (2.11)

RO. +  H+ + Fe2+  → Fe3+ + ROH (2.12)

 

Nota-se que nesse caso cada radical hidroxila provoca a oxidação de três 

íons ferrosos em lugar de apenas um, aumentando assim, falsamente, o 

rendimento do íon férrico. Na presença de íons cloreto, os radicais hidroxila 

formam átomos de cloro (Cl.): 

 

OH + Cl- +H+ → Cl. + H2O (2.13)

 

Os átomos de cloro (Cl.) podem reagir ou com íons ferrosos ou com a 

impureza orgânica, de acordo com as reações seguintes: 

 

Cl. +Fe+2 → Fe+3 + Cl- (2.14)

 

Cl. +RH → R. + HCl (2.15)

 

Como na prática a reação (2.15) predomina, o resultado da adição de íons 

cloreto em um intervalo é que, novamente, cada radical hidroxila oxida um íon 

ferroso. Sendo assim, o rendimento do íon férrico não é afetado pela impureza 

(FERNANDES, 1979).   
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O rendimento químico é por definição o número de íons férricos formados 

por 100eV de energia absorvida pelo sistema irradiado para raios-X, radiação 

gama e feixes de elétron rápidos (FERNANDES, 1979). 

Para as baixas energias, os valores do rendimento químico G(Fe3+), são 

aqueles recomendados pela ICRU (1970) para dosimetria das radiações geradas 

por potenciais entre 5 e 150 kV e mostrados na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3: Valores do rendimento químico, G, utilizados para calcular 

as doses de radiação determinadas com o dosímetro Fricke (ICRU, 

1970) 

Energia da Radiação 
(keV) 

G(Fe3+) [ions/100 eV] 
O valor da incerteza é dado em % 

G(Fe3+) [íons/J] 

*O valor da incerteza é dado em %

5 12,5 ± 0,3  (7,8± 0,3) × 1017 

6 12,7 ± 0,3 (7,9± 0,3) × 1017 
8 13,0 ± 0,3 (8,1 ± 0,3) × 1017 

10 13,2 ± 0,3 (8,2 ± 0,3) × 1017 
15 13,6 ± 0,3 (8,5 ± 0,3) × 1017 
20 13,8 ± 0,3 (8,6 ± 0,3) × 1017 
30 14,1 ± 0,3 (8,8 ± 0,3) × 1017 
40 14,3 ± 0,3 (8,9 ± 0,3) × 1017 
50 14,4 ± 0,3 (9,0 ± 0,3) × 1017 
60 14,5± 0,3 (9,0 ± 0,3) × 1017 
80 14,6 ± 0,3 (9,1 ± 0,3) × 1017 

100 14,7 ± 0,3 (9,2 ± 0,3) × 1017 
Co-60 15,5 ± 0,2 (9.7 ± 0,2) × 1017 

* Conversão de unidades baseada nas recomendações da ICRU  

 

A literatura de publicação mais recente consultada é a norma ASTM E 1026 

(2004), que cita o valor de G(x) para o Co-60 medido a 250C sendo de 1,61×10-06 

mol.J-1. Este valor corresponde ao valor da última linha da Tabela 2.3 (9.7 x 1017J-

1) dividido pelo número de Avogadro (NA = 6,02×1023 mol-1). Para raios-X, raios γ e 

feixes de elétrons rápidos (intervalo de energia de 0,03 MeV a 30 MeV) o valor de 

G(Fe+3) permanece praticamente constante. Com uma incerteza de cerca de 5%, 

esse valor de G(Fe+3) é considerado como sendo de 15,5 a 15,6 íons/100 eV. 
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2.3 CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

Por ser considerado não dependente da energia de radiação em feixes de 

energias altas, o dosímetro Fricke tem sido utilizado para determinação espacial 

de dose de radiação. Em 1990, Espinosa (1990) utilizou o dosímetro Fricke para 

determinar a distribuição espacial de dose em um container utilizado para 

irradiação de alimentos com um feixe de 60Co. Para tanto, posicionou 

verticalmente 35 tubos de plástico em uma base de madeira, dividindo-os ao longo 

das alturas de 30, 265, 500, 735 e 970 mm. Cada um destes tubos continha 

também um suporte de madeira contendo cinco dosímetros. 

Um pré-requisito para este trabalho teria de ser a não dependência 

energética da resposta do dosímetro, uma vez que, conquanto a energia do Co-60 

seja bem definida, ocorrem fenômenos de atenuação, espalhamento (Compton e 

backscattering) e formação de elétrons secundários dentro do container gerando 

um campo heterogêneo de radiação.  

Na tentativa de diminuir o limite de detecção do método, Wagener e 

colaboradores (1971) utilizaram um sistema composto por uma fonte de luz 

modulada, um monocromador, um fotodetector e uma fotomultiplicadora, 

acoplados a um sistema eletrônico específico de contagem constituído de um pré-

amplificador, um amplificador linear, e um analisador e contador. Com este novo 

sistema de medida os autores viabilizaram medidas de doses em uma ordem de 

grandeza menor com uma incerteza associada de 1,6%, enquanto a mesma dose 

medida por espectrofotometria apresentava uma incerteza de 68%. 

O dosímetro Fricke, em 1984, foi modificado por Gore e colaboradores do 

sestado líquido para o estado “Gel”.  Gore propôs que caras radioinduzidas no 

Fricke podiam ser detectadas através da ressonância nuclear magnética.   

(SCHREINER, 2004). O trabalho proposto por Gore combinou o sistema Fricke 

com imagem por ressonância nuclear magnética (RNM) possibilitando uma 

dosimetria tridimensional.  

O método de medida na RNM, fundamenta-se no fato que núcleos atômicos 

de número ímpar de prótons, nêutrons, ou ambos em combinação possuem 

momento de dipolo magnético nuclear. Quando sujeitos a um campo magnético 
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externo, eles giram e precessionam como piões ao redor da direção do campo 

magnético. A freqüência de precessão, ou rotação, é chamada de freqüência de 

precessão de Larmor, ou simplesmente freqüência de Larmor. Ao passar de 

momento magnético nuclear paralelo ao campo antiparalelo, os núcleos atômicos 

absorvem energia do sinal de rádio-freqüência externo empregado para mudar a 

direção dos spins nucleares. Após cessar o sinal de rádio externo, os núcleos 

excitados tendem a retornar ao nível de mais baixa energia, com spins paralelos 

ao campo externo, emitindo a mesma freqüência absorvida. Este sinal é medido e 

chamado de sinal de decaimento de indutância livre. Normalmente dois 

mecanismos de relaxação estão envolvidos: a relaxação transversa (spin-spin) T2, 

e a relaxação longitudinal (spin-rede) T1 

(www.if.ufrgs.br/ast/med/imagens/node66.htm).  

Diferentes formas de se obter o sistema gel são possíveis. Os métodos 

mais utilizados são a adição de Agarose e Gelatina. Os tempos de relaxação na 

RNM do sistema são dependentes das concentrações dos íons ferrosos e férricos. 

Os íons Fe+2 e Fe+3 possuem propriedades paramagnéticas diferentes, de forma 

que a RNM observada é dependente da dose (SCHREINER, 2004).  

A partir do trabalho de Gore, o mapeamento tridimensional da dose foi 

possível. Desta forma com um fantoma Fricke simulando o corpo humano tornou-

se possível o mapeamento de doses em tratamentos radioterapêuticos.  

Olsen e Hellesnes (1994) utilizaram o sistema Fricke Gel para determinação 

da distribuição de dose em dois procedimentos de braquiterapia: uma para uma 

irradiação de energia alta utilizando uma fonte de 192Ir; e outra para uma irradiação 

de energia baixa para uma fonte de 106Ru. Os resultados mostraram que a 

radiação induz uma mudança na relaxação longitudinal (spin-rede) T1. A resolução 

espacial também se mostrou satisfatória, indicando que este método pode ser 

utilizado em larga escala para dosimetria de procedimentos de braquiterapia. 

 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/ast/med/imagens/node66.htm
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2.4 DOSIMETRIA DE FEIXES DE RAIOS-X SUPERFICIAIS COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

Irradiadores de cobalto-60, aceleradores lineares e aparelhos de raios-X 

superficiais têm sido utilizados no tratamento de neoplasias malignas em diversas 

instituições hospitalares do país.  

A perspectiva de cura de pacientes que apresentam lesões malignas 

depende da magnitude da dose de radiação envolvida no processo terapêutico. 

Nessa condição, níveis de dose inferiores a um valor considerado ótimo resultarão 

em um número reduzido de curas bem sucedidas, porém, provavelmente, na 

ausência de complicações clínicas posteriores. Por outro lado, doses elevadas de 

radiação, ao mesmo tempo em que aumentam a probabilidade de sucesso do 

processo de cura desse tipo de tumor, também promovem a ocorrência freqüente 

de efeitos clínicos retardados e indesejáveis nos pacientes assistidos. O 

documento IAEA TRS-398 publicado em abril de 2004, cita que o limite de 

tolerância entre a dose prescrita e a dose aplicada no paciente deve ser de 5% 

com 95% de confiança (IAEA TRS-398, 2004).  

Pela literatura consultada, não existe, em nível nacional, um programa de 

intercomparação para aparelhos de raios-X terapêuticos. Devem-se levar em 

conta que a necessidade do transporte de equipamentos e de padrões, bem como 

a locomoção de técnicos especializados em um país de grande extensão territorial 

são etapas que envolvem altos custos operacionais. Além disso, constata-se que 

intercomparações interdepartamentais implicam no uso de um outro sistema de 

medida, e/ou fontes de controle, em geral indisponíveis na maioria dos centros de 

radioterapia, em decorrência do seu elevado custo. 

Recentemente, Campos et al (2004), utilizando qualidades de radiação 

recomendadas pela DIN/6809 (1998), relataram que para qualidades de radiação 

geradas por potenciais acima de 70 kV, as doses absorvidas na água 

determinadas com câmara de ionização concordaram com aquelas avaliadas com 

o dosímetro Fricke dentro de 4%. Para as qualidades com potencial mas baixo é 

citado um desvio que chega ao máximo de 34% na qualidade de 10kV. 
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Desta forma então, com as devidas correções, o sistema dosimétrico Fricke 

pode ser utilizado para dosimetria de fontes de Co-60 e fontes de raios-X de 

baixas energias3.  

                                                 
3 O nome raios-X superficial é utilizado para qualidades de raios-X de baixas energias, utilizado no 
tratamento de tumores superficiais como câncer de pele e quelóides. São feixes de potenciais 
abaixo de 100 kV e camada semi-redutora menor do que 3 mm de Al. Uma qualidade de raios-X é 
caracterizada pela potência do tubo (V ou eV) e a sua camada semi-redutora (CSR). Camada 
semi-redutora de um dado material é a espessura na qual um feixe incidente tem a sua intensidade 
reduzida a metade. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

 

Nos tópicos deste capítulo é descrita a metodologia para determinação da 

dose absorvida na água com o dosímetro Fricke e com as câmaras de ionização 

utilizadas neste trabalho.  

 

3.1 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O DOSÍMETRO 

FRICKE POR ESPECTROMETRIA ÓPTICA 

Neste capítulo é apresentado, inicialmente, o método de implementação do 

Dosímetro Fricke e ao final a validação do método proposto.  

 

3.1.1 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO DOSÍMETRO FRICKE  

O dosímetro Fricke consiste de uma ampola de vidro de 5 ml lacrada 

contendo cerca de 3,5 ml de solução Fricke.  

A solução Fricke consiste em sulfato férrico amoniacal  

(Fe(NH4)(SO4)2•12H2O), diluído em 0,8 mol/L de ácido sulfúrico (H2SO4). Um 

balão de vidro de 1 litro lavado e rinsado cinco vezes com água milli-Q 4  foi 

utilizado para preparação da solução. O volume do ácido foi medido com um 

backer de 50 ml; a massa de sulfato ferroso foi pesada em uma balança analítica 

com exatidão de 5 casas decimais.  

Ampolas de vidro de 5 ml, esterilizadas por 5 horas à 500oC, foram 

utilizadas para armazenar a solução Fricke. A transferência da solução contida no 

balão para ampolas foi feita por intermédio de um bekcer de 50 mL e micro pipetas 

de 2 mL. O volume final da solução colocado em cada ampola foi de 4 mL. 

                                                 
4 Água ultra-pura, produzida por deionização, e resistividade de 18mΩxcm. Neste processo as 
impurezas orgânicas são eliminadas por exposição na luz ultra-violeta. 
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Também foram utilizadas ampolas de lucite, do tipo vacuntainer com capacidade 

de 6 ml.  

Após o preenchimento das ampolas, as de vidro foram lacradas 

manualmente aquecendo o gargalo da ampola com um maçarico e em seguida 

puxando a sua extremidade com um pinça. As ampolas de poliestireno foram 

lacradas com sua própria tampa. As ampolas lacradas (dosímetro Fricke) foram 

armazenadas em um compartimento frio e escuro até o processo de irradiação, a 

fim de evitar a oxidação dos íons ferrosos (ATTIX, 1986). 

 

3.1.2 IRRADIAÇÃO 

As irradiações das ampolas contendo a solução Fricke foram feitas 

tipicamente em simuladores sólidos de plexiglass5 e Mix-D6 com fontes de cobalto-

60.  Os arranjos experimentais utilizados nas diferentes irradiações são descritos 

no parágrafo 3.2. 

 

3.1.3 LEITURA ESPECTROFOTOMÉTRICA 

3.1.3.1 PREENCHIMENTO DAS CUBETAS 

Cubetas de 1, 2 ou 4 cm de espessura têm sido utilizadas para medidas 

espectrométricas na dosimetria Fricke. Neste trabalho cubetas de 1 cm de 

espessura foram utilizadas.  

Antes do preenchimento das cubetas com a solução Fricke irradiada, as 

mesmas foram rinsadas 5 vezes com água milli-Q e secas sob a proteção de uma 

capela. A transferência da solução Fricke irradiada contida nas ampolas para as 

cubetas foi feita com micro pipetas, de sorte que um volume igual a 3 mL foi 

sempre adotado para medida das densidades ópticas. O mesmo procedimento foi 

utilizado para a cubeta que continha a solução Fricke não irradiada. 

                                                 
5 Também conhecido como Lucite ou Perspex, é citado por [ATTIX, 1986] como um dos materiais 
padrão para utilização como ampolas. Também é citado no documento [TRS 398-2004] como um 
dos materiais indicado na construção de fantomas.  
6 Fantoma padrão com a seguinte composição: H, C, O, Mg e Zn nas frações de 0,134040; 
0,777960; 0,035020; 038594 e 0,014386  
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3.1.3.2. LEITURA DA ABSORVÂNCIA 

As densidades ópticas foram medidas em um espectrômetro Cary 400 UV-

Vis. Neste equipamento a luz é analisada antes de passar através da amostra. Isto 

reduz a fotooxidação dos íons ferrosos pois somente o comprimento de onda de 

luz desejado passa através da amostra. 

A cubeta contendo a solução Fricke foi colocada no seu receptáculo dentro 

do espectrofotômetro e as densidades ópticas foram medidas em 304 nm. A 

Figura 3.1 exibe um exemplo típico do dosímetro Fricke mostrando os picos de 

absorvância em 224 e 304 nm. 

 

Figura 3.1: Espectro de absorvância típico do dosímetro Fricke 

mostrando os picos de densidade óptica em 224 e 304 nm 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Comprimento de onda (nm)

A
bs

or
vâ

nc
ia

Valor da absorvância
a 304nm = 0,1394



 31

3.1.3.3 MEDIDA DA TEMPERATURA 

A temperatura da solução Fricke no interior do espectrofotômetro foi 

determinada com um termômetro digital Ertco Modelo 4400, com 5 casas de 

decimais. Após a leitura da absorvância, a extremidade da sonda do termômetro 

digital foi inserida na solução Fricke contida na cubeta para uma medida direta da 

temperatura. O mesmo procedimento foi adotado para a solução de referência 

(não irradiada). 

 

3.1.4 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA SOLUÇÃO FRICKE 

A dose média absorvida na água, D , no dosímetro Fricke é expressa pela 

equação:  

 

)( 3+

×=
FeG

NMD A

ρ
δ

 
(3.1)

 

onde, 
−
D  

= dose média absorvida na água, em Gy (J.kg-1), 

Mδ  = variação da concentração molar de íons férricos,  (mol.L-1), 

ρ  = massa específica da solução Fricke; (1024kg.m-3= 1,024kg/L),

)( 3+FeG  = rendimento químico radioinduzido (íons/J), 

NA = número de Avogadro (6,022 x 1023 mol-1). 

 

Os valores de )( 3+FeG  são os descritos na terceira coluna da Tabela 2.3. 

Para valores entre dois pontos desta tabela, utiliza-se a interpolação linear. 

A concentração de íons férricos é determinada por espectrofotometria. O 

espectrofotômetro fornece a absorvância que corresponde ao logaritmo da razão 

entre as intensidades, I0 e I, respectivamente, do feixe luminoso antes e após 

atravessar o volume sensível da cubeta contendo a solução, de acordo com a 

Equação (3.2): 
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I
I

OD 0
10log)( =∆ , 

(3.2)

 

onde ( )OD∆  é a absorvância e 
I
I 0

10log  o logarítimo da razão entre a 

intensidades dos feixes de luz incidente, 0I , e o feixe após atravessar o 

comprimento l da cuveta I , 

A absorvância, uma grandeza adimensional, é relacionada com a 

concentração molar, pela seguinte equação: 

 

MlOD δε=∆ )( , (3.3)

onde, 

ε  = coeficiente de extinção molar, em m2.mol-1; 

Mδ  = variação da concentração molar de íons férricos (esta 

concentração deve ser dimensionada em mol.m-3); 

l  = comprimento da cubeta (0,01m). 

 

Combinando-se as Equações (3.1), (3.2) e (3.3) tem-se finalmente: 

ρε )(
)(

3+

×∆=
FelG

NODD A
. 

(3.4)

 

3.1.4.1 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE EXTINÇÃO MOLAR 

O coeficiente de extinção molar, ε, deve ser determinado para cada 

espectrofotômetro. De um modo geral, ε, é determinado pela inclinação de curva 

da densidade óptica versus concentração de íons ferrosos numa solução Fricke. 

Os procedimentos e métodos para determinação do ε são descritos no Apêndice I, 

e o valor medido e adotado para ε no presente trabalho é de 217,0 m2 mol-1.  
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3.1.4.2 CORREÇÃO PARA A TEMPERATURA 

A dependência da resposta do dosímetro Fricke com a temperatura da 

leitura da densidade óptica da solução irradiada é relativamente alta. Durante a 

leitura espectrofotométrica cada grau centígrado afeta a resposta do dosímetro em 

aproximadamente 0,7%. Outro fator que também é levado em consideração é a 

dependência da resposta do dosímetro com a temperatura no período da 

irradiação da amostra. Para este fator, cada grau centígrado afeta a resposta do 

dosímetro em aproximadamente 0,1%.  Os fatores para correção da dependência 

do dosímetro Fricke com a temperatura da irradiação da solução, f1, e o fator de 

correção para a temperatura no momento da determinação da densidade óptica, 

f2, são calculados pelas Eq. 3.5 e Eq. 3.6 (ASTM E 1026, 2004): 

 

)25(0069,011 −+= LTf , (3.5)

( )250012,012 −+= ITf , (3.6)

onde, 

IT  = temperatura da solução durante a 

irradiação em oC, 

LT  = temperatura da solução durante a medida 

em oC.  

 

3.1.4.3 CÁLCULO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O DOSÍMETRO 

FRICKE 

A dose absorvida na água, Dw, é calculada a partir das mudanças na 

densidade óptica da solução Fricke subtraindo-se a densidade óptica da solução 

irradiada da densidade óptica da solução não irradiada. As densidades ópticas são 

corrigidas para 25oC. Introduzindo os fatores de correção de temperatura, e 

modificando-se a Eq. (3.4) tem-se a Eq. (3.7): 
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][
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21
3 Gy

fflCtFG
NODD o

e

A
F ρε+

∆= , 
(3.7)

 

DF = dose absorvida na solução Fricke, 

∆(OD)   variação na densidade óptica da solução 

irradiada em relação à da não irradiada no 

pico de absorção máxima do Fe3+ (304 

nm), 

NA = número de Avogadro (6,022 x 1023 mol-1), 

G(Fe3+) = rendimento químico para a energia da 

irradiação (valor retirado da Tabela 2.3), 

1f  = fator para correção da temperatura da 

solução durante a irradiação, em oC, 

2f  = fator para correção da temperatura da 

solução durante a medida, em oC,  

ε  = coeficiente de extinção molar na 

temperatura referência (25 oC), 

l = caminho óptico (comprimento da cubeta), 

ρ = massa específica da solução Fricke. 

 

Neste trabalho foi calculado o valor de 217,0 m2 mol-1 para o coeficiente de 

extinção molar, ε, do Fe3+ na temperatura de referência (25oC), e de 

aproximadamente 1022,7 kg.m-3 para a densidade da solução Fricke. Além disso, 

a cubeta utilizada na determinação espectrofotométrica correspondeu a um 

caminho óptico de 0,010 m. Os fatores 1f  e 2f  são aqueles descritos pelas 

equações (3.5) e (3.6) (ASTM E 1026, 2004). Finalmente os valores dos 

rendimentos químicos G(Fe3+), são aqueles recomendados pela ICRU (1970) para 

dosimetria das radiações geradas por potenciais entre 5 e 150 kV.  
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A dose absorvida na água, DW, pode ser calculada a partir dos dados da 

Tabela 2.3 e utilizando-se a Eq. (3.8) (ASTM E 1026, 2004): 

 

 

( ) ][/ ,, GyDpD FrickeFrickeáguaFrickeáguaenágua ρµ= , (3.8)

 

onde, 

 

Dágua = dose absorvida na água, Gy , 

( ) Frickeáguaen ,/ ρµ  = razão entre o coeficiente de absorção mássico de 

energia da água e do Fricke,  

Frickeáguap ,  = fator de perturbação das ampolas, que pode ser 

negligenciado quando o encapsulamento for de 

poliestireno (ASTM E 1026, 2004), 

DFricke = dose obtida da solução Fricke, Gy . 

 

Convertendo todos os valores, encontra-se que Dágua = 1,004DFricke
7 (ASTM 

E 1026, 2004). 

 

 

3.2 IRRADIAÇÕES E DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA EM 

FEIXES DE Co-60, UTILIZANDO CÂMARA DE IONIZAÇÃO E O 

DOSÍMETRO FRICKE 

No processo de implantação e implementação do dosímetro Fricke foram 

feitas intercomparações de valores de doses absorvidas na água utilizando-se 

câmara de ionização como referência. O dosímetro Fricke e as câmaras de 

ionização foram irradiadas em fixes de radiação gama (60Co) de três instituições 

diferentes. Essas instituições foram: o Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes, o Hospital de Câncer de Pernambuco e a Universidade 

                                                 
7 Neste trabalho Dágua = 1,0 DFricke pois só será considerado um algarismo significativo.  
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Federal do Rio de Janeiro. Para as qualidades de raios-X, o processo de validação 

do dosímetro Fricke foi feito utilizando-se os equipamentos do Laboratório de 

Metrologia do CRCN/CNEN (CAMPOS, 2003, 2004).  

A metodologia empregada nas intercomparações e medidas de doses 

avalidadas com o sistema de dosimetria Fricke desenvolvido nesse trabalho e os 

sistemas dosimétricos (câmara de ionização) de tais instituições são descritos a 

seguir.  

 

3.2.1 UNIDADE DE Co-60 DO LNMRI 

O LNMRI é o laboratório nacional destinado à disseminação das unidades 

de radiação no país. Isto significa que hierarquicamente na pirâmide de 

rastreabilidade e comparações, possui as mais altas características metrológicas. 

Nestes termos o LNMRI é a referência para os valores, por exemplo, de dose 

absorvida no ar.  

 

3.2.1.1 ARRANJO EXPERIMENTAL 

O arranjo experimental para a dosimetria do feixe de radiação da unidade 

de cobalto-60 do LNMRI feita com o dosímetro Fricke e uma câmara de ionização 

padrão nacional é mostrado na Figura 3.2. A câmara de ionização e o dosímetro 

Fricke foram posicionados a uma distância igual a 100 cm da fonte de radiação. 

Ambos os sistemas dosimétricos foram irradiados com um campo de radiação de 

10 cm x 10 cm. Durante o processo de radiação, a temperatura nas vizinhanças 

dos detectores foi monitorada com termistores e a pressão foi medida com 

barômetros tipo aneróide. A sala de calibração possui dimensões físicas 

suficientes para evitar qualquer radiação retro-espalhada nos detetores. 
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Figura 3.2: Arranjo experimental para dosimetria do feixe de irradiação 

com câmara de ionização e solução Fricke no LNMRI/CNEN 

 

Um fantoma feito em Mix-D permitiu o posicionamento da câmara de 

ionização e do dosímetro Fricke no eixo central do feixe de irradiação. O fantoma é 

um paralelepípedo com dimensões de 15 cm × 15 cm × 6 cm (Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Simulador de Mix-D de 15 cm x 15 cm x 6 cm com três 

orifícios cilíndricos de 9,5 cm de comprimento e 15 mm de diâmetro. 

Uma moldura de 10 cm x 10 cm permite o posicionamento do simulador 

no eixo central do feixe de radiação 

 

3.2.1.2 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM CÂMARA DE 

IONIZAÇÃO 

A dosimetria do feixe de radiação da unidade de cobalto-60 do LNMRI foi 

feita com uma câmara de ionização NE 2516, número de série 212 e eletrômetro 

NE modelo 2560/212, ambos calibrados no Laboratório PTB, Alemanha. 

A dose absorvida na água, avaliada com a câmara de ionização 

posicionada dentro do fantoma de Mix-D, foi determinada pela Eq. (3.9), dada por: 
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)(0,,, ),(
00 águaDKQarDQQágua fNpTfMD →×××= , 

(3.9)

 

onde, 

 

0,QáguaD  = dose absorvida na água (Gy), 

0QM  = leitura da câmara de ionização (unidades de 

escala), 

),( pTf  = fator de correção de temperatura e pressão, 

0,, QarDN  = fator de calibração do sistema de medida em 

Kerma no ar (Gy/unidades de escala=0,9415), 

)(águaDKf →  = fator de conversão de Kerma no ar para dose 

absorvida na água (Gyágua/Gyar), os valores são 

descritos na Tabela 3.1. 

 

O fator ),( pTf é o fator de correção de temperatura e pressão, e é dado 

por: 

 









×






 +=
p

TpTf 3,1013
15,295

15,273
),( , 

 (3.10)

 

onde, 

 

T = temperatura em oC durante a medida, 

p  = pressão em mbar durante a medida. 

 

O fator de calibração do sistema de medida (câmara e eletrômetro) 

determinado no laboratório primário PTB, em kerma no ar, para a energia do 

cobalto-60, é igual a 0,9415 Gy/unidades de escala. No presente trabalho foram 

utilizados para )(águaDKf →  os valores retirados da Tabela 3.1 (CAMPOS, 2003). 
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Tabela 3.1: Fator de conversão de kerma no ar para dose na água 

Energia dos fótons (keV) fK→D (Gy/Gy) 
20 1,018 
30 1,009 
40 1,013 
50 1,027 
60 1,046 
80 1,075 

100 1,091 
150 1,104 
200 1,106 
300 1,107 
400 1,108 

2000 1,108 
 

3.2.1.3 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

Um conjunto de três ampolas contendo solução Fricke foi irradiado dentro 

do fantoma apresentado na Figura 3.3, no arranjo experimental mostrado na 

Figura 3.3. Em seguida, três ampolas foram colocadas, uma de cada vez, no 

centro do fantoma e três irradiações distintas foram feitas. 

As doses de radiação foram avaliadas seguindo os procedimentos descritos 

e calculadas pelas Equações (3.5) a (3.8). 

Foram irradiados seis dosímetros na fonte de Co-60, em um campo de 10 

cm × 10 cm a um metro de distância. Para a condição de equilíbrio, as ampolas 

foram irradiadas em um fantoma com dimensões de 15 cm × 15 cm × 6 cm o 

orifício onde se encaixavam as ampolas contendo a solução Fricke no simulador 

mostrado na Figura 3.3. 
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3.2.2 UNIDADE DE Co-60 CLÍNICO 

Em linhas gerais, com exceção da bancada de calibração, a unidade de 

cobalto-60 clínico utilizado nesse trabalho é idêntica àquela utilizada no LNMRI. 

Como a unidade de cobalto não possui bancada de calibração, a mesa do 

paciente foi utilizada para o posicionamento dos detetores e fantomas. A 

metodologia utilizada na dosimetria de tal unidade é descrita a seguir. 

 

3.2.2.1 ARRANJO EXPERIMENTAL 

O arranjo experimental de irradiação da unidade teleterapêutica de cobalto-

60 é mostrado na Figura 3.4. O sistema de irradiação, Theretron 780 (AECL), 

compreendeu uma fonte de Co-60 dentro de uma blindagem de chumbo. Para 

evitar espalhamento indesejável de radiação no ponto de medida das doses de 

radiação, o feixe de radiação foi direcionado perpendicularmente para a parede 

frontal à fonte de radiação que estava a uma distância de 3,2 m da unidade 

teleterapêutica.  A cama onde os pacientes ficam durante o tratamento foi utilizada 

para o posicionamento dos sistemas de medidas e fantoma. A temperatura e 

pressão nas vizinhanças do ponto de medida foram medidas com um termômetro 

digital Ertco Modelo 4400 e um barômetro Druck Modelo DPI 740. Fita adesiva e 

garras de laboratório foram utilizadas para o posicionamento dos detetores e 

fantomas no raio central do feixe de radiação. 
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Figura 3.4: Arranjo experimental de irradiação para dosimetria do Co-60 

clínico com câmara de ionização e o dosímetro Fricke 

 

3.2.2.2 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM CÂMARA DE 

IONIZAÇÃO 

A parte inferior da Figura 3.4 mostra detalhes das condições utilizadas para 

a dosimetria do feixe de cobalto-60 com câmara de ionização. Para esse 

propósito, foi utilizada uma câmara de ionização NE (Nuclear Enterprises)  de 0,3 

cm3, modelo 2571, rastreada ao NPL, acoplada a um eletrômetro Farmer modelo 

2670, também do fabricante NE, e um fantoma de acrílico com dimensões de 15 

cm × 15 cm × 6 cm. 

O cálculo da taxa de dose absorvida na água foi baseado na média 

aritmética de uma série de cinco leituras feitas com a câmara de ionização 



 43

posicionada no interior do fantoma e irradiada por um intervalo de tempo igual a 

um minuto. 

A taxa de dose absorvida na água, calculada a partir da leitura média das 

medidas foi determinada pela Equação (3.11): 

 

)(,,,
000 ),( águaDKQarDQQágua fNpTfMD →

••
×××= , 

(3.11) 

 

onde, 

 

,, 0QáguaD
•

 
= taxa de dose absorvida na água(Gy/min), 

•

0QM  
= taxa de leitura da câmara (unidades de escala/min), 

),( pTf  = fator para correção de temperatura e pressão, 

0,, QarDN  = fator de calibração em kerma no ar (Gy/unidades de 

escala=0,9978), 

)(águaDKf →

 

= fator de transformação: kerma no ar para dose 

absorvida na água Gyágua/Gyar=1,1). 

 

 O fator ),( pTf é o fator de correção de temperatura e pressão, e é dado 

pela Eq. (3.10), já citada. 

 Fatores de conversão de kerma no ar para dose absorvida na água são 

apresentados na Tabela 3.1. Para a energia do cobalto-60, o fator )(águaDKf → , 

interpolado dessa tabela e utilizado nesse trabalho foi 1,10 Gy/Gy.  

 

3.2.2.3 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

A parte superior da Figura 3.4 mostra detalhes das condições utilizadas 

para a dosimetria do feixe de cobalto-60 com o dosímetro Fricke. Um fantoma de 

acrílico, com dimensões de 15 cm × 15 cm × 6 cm, contendo um furo para 
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colocação da ampola contendo a solução Fricke foi utilizado para a dosimetria, 

realizada a uma distância-fonte-detetor de 65 cm com um campo de radiação de 

12 cm x 12 cm.  

 

3.2.3 GAMMACELL 

O irradiador tipo gammacell 220 Excel MS modelo GC220 E, tipo B(U), 

série 98RASSY fabricado pela Nordion foi utilizado nesse trabalho. Em linhas 

gerais, o gammacell consiste de uma blindagem cilíndrica de chumbo contendo no 

seu interior várias fontes de cobalto-60. O transporte de amostras, que são 

colocadas na câmara de irradiação, para o interior do irradiador onde está o 

campo de radiação, é feito por um elevador acoplado ao equipamento. Um 

dispositivo circular de acrílico contendo cinco orifícios para colocação de ampolas 

com solução Fricke (Figura 3.5) foi acoplado na câmara de irradiação para 

propósitos dosimétricos. O tempo de irradiação das amostras foi controlado por 

um relógio digital que faz parte do equipamento. A abertura e o fechamento do 

obturador são realizados por motores elétricos do próprio equipamento.  

 

3.2.3.1. DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

Na dosimetria do irradiador gammacell, as ampolas contendo a solução 

Fricke foram colocadas nos receptáculos apropriados para o posicionamento delas 

no disco de acrílico mostrado na Figura 3.5. Oito conjuntos de cinco ampolas 

foram irradiados com os seguintes intervalos de tempo: 6,4 s; 12,8 s; 19,2 s; 32,0 

s; 64,2 s; 96,0 s; 128,0 s; 160,0 s. 

O equilíbrio eletrônico foi assegurado pela espessura de 0,5 cm das 

cápsulas, ou receptáculos, para o posicionamento das ampolas, e as doses de 

radiação foram calculadas pelas Equações (3.6), (3.7) e (3.8). 
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Figura 3.5: Dispositivo de acrílico utilizado para a dosimetria do 

irradiador gammacell 

 

 

3.3 IRRADIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA EM 

FEIXES DE RAIOS-X SUPERFICIAIS UTILIZANDO CÂMARA DE 

IONIZAÇÃO E O DOSÍMETRO FRICKE 

3.3.1 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PADRÃO DE BAIXA ENERGIA DO CRCN 

Um aparelho de raios-X da marca Pantak, com um potencial máximo no 

tubo de 160 kV, foi utilizado para irradiar um sistema de medida de referência e o 

dosímetro Fricke. Os potenciais do tubo foram estabelecidos com um 

espectrômetro Eurisys (HP) Ge para as qualidades de radiação mostradas na 

Tabela 3.2, especificadas pelo Deutsches Institut für Normung (DIN 6809, 1998). 

As camadas semi-redutoras foram determinadas com filtros de alumínio de pureza 

maior que 99,99% e as energias médias dos feixes de radiação foram derivadas a 

partir daqueles de energia média das qualidades de radiação especificadas pela 
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(DIN 6809, 1998). A Tabela 3.2 abaixo especifica estas qualidades (CAMPOS, 

2003, 2004): 

 

Tabela 3.2: Qualidades de raios-X adotadas para irradiar os sistemas 

dosimétricos utilizados como referência neste trabalho 

Potencial 
(kV) 

Filtração 
Adicional* 

(mm Al) 

Camada Semi-
Redutora 
(mm Al) 

Energia Média 
(keV) 

30 0,447 0,370 19,7 
50 0,894 1,021 29,4 
70 3,965 3,110 42,1 

100 4,164 4,520 52,2 
* Filtração inerente igual a 1 mm Al 

 

Um sistema de medida constituído de um eletrômetro NE, modelo 2670-A e 

uma câmara de ionização PTW, modelo 2532/3C, calibrados no Laboratório de 

Metrologia das Radiações Inozinantes e intercomparados no Laboratório de 

Metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares, foram utilizados para 

dosimetria das qualidades de radiação apresentadas na Tabela 3.2. 

 

3.3.1.1 ARRANJO EXPERIMENTAL 

O arranjo experimental para irradiação da câmara de ionização bem como 

dos tubos contendo a solução Fricke são apresentados na Figura 3.6. Tanto a 

câmara de ionização como os tubos contendo a solução Fricke foram 

posicionados na superfície de um simulador de plexiglass com dimensões de 11 

cm x 11 x cm x 8 cm.  
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Figura 3.6: Montagem do sistema para irradiação da câmara de 
ionização e do dosímetro Fricke no CRCN 

 

3.3.1.2 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM CÂMARA DE 

IONIZAÇÃO 

A câmara de ionização foi posicionada no interior do simulador de 

plexiglass com o centro da superfície da janela de entrada (volume sensível) 

perpendicular ao eixo central do feixe de radiação. O valor da dose absorvida na 

água, Dágua,Q, em grays (Gy ), foi obtido a partir da média de cinco leituras, MP, do 

sistema de medida pela Eq. (3.12): 

 

000 ,,, ),( QáguaDQQágua NpTfMD ××=  (3.12)

 

onde,  
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ND,água,Qo fator de calibração da câmara em termos de dose absorvida na 

água para um qualidade de radiação Q0
 8 

0QM  leitura do sistema de medida em unidades de escala (u.e.), 

quando a câmara está posicionada no interior do simulador de 

lucite, 

),( pTf  fator de correção para a densidade do ar para as condições 

referenciais de temperatura e pressão (20,00 °C e 101,33 kPa), 

foi calculado pela  Eq. (3.10). 

 

Os tubos contendo a solução Fricke foram posicionados em uma forma 

semi-encrustada na superfície de um simulador de plexiglass (11 cm x 11 cm x 8 

cm) a 50,0 cm de distância do ponto focal do aparelho de raios-X, conforme 

apresentado na Figura 3.6 B. O centro geométrico do volume da solução Fricke foi 

tomado como ponto de referência do detetor. Os dosímetros Fricke foram 

irradiados com um campo circular de 5 cm de diâmetro e uma dose de radiação 

igual a 40,0 Gy, determinadas com a câmara de ionização. 

 

3.3.1.3 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

A determinação da dose absorvida na água foi realizada, conforme 

especificado nas Eqs. (3.7) e (3.8).  
 

 

3.3.2 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X CLÍNICO 

As medidas realizadas com os aparelhos de raios-X superficiais clínicos 

foram baseadas nos valores de potenciais do tubo de radiação especificados 

pelos fabricantes e nos valores das camadas semi-redutoras fornecidos pelos 

responsáveis das instituições visitadas. Os equipamentos nesse trabalho serão 

designados por A, B, C e D. 

                                                 
8 A câmara de ionização utilizazada, assim como nas irradiações com Co-60, foi calibrada na 
grandeza Dose Absorvida no ar. Todavia de acordo com a Tabela 3.1, para feixes com energias 
menor do que 60 KeV, o valor de fK→D(água) é aproximadamente 1,0, logo ND,Q, água = ND,Q,ar  
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Um sistema de medida constituído de um eletrômetro NE, modelo 2670-A, e 

uma câmara de ionização PTW, modelo 2532/3C, calibrados no Laboratório de 

Metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares, foram utilizados como 

padrão parra a medida de dose absorvida na água (Anexo II). 

 

3.3.2.1 ARRANJO EXPERIMENTAL 

Exemplo de arranjo experimental para irradiação da câmara de ionização, 

bem como dos tubos contendo a solução Fricke, nas clínicas é mostrado na Figura 

3.7. Tanto a câmara de ionização como os tubos contendo a solução Fricke foram 

posicionados na superfície de um simulador de plexiglass com dimensões de 11 

cm x 11 x cm x 8 cm. 

Para os aparelhos de raios-X possuidores de cone aplicadores, a distância 

fonte-detetor foi definida como sendo a distância do foco do tubo do aparelho de 

raios-X até a extremidade do cone aplicador.     

Em alguns casos, o simulador de plexiglass contendo a câmara de 

ionização ou o dosímetro Fricke foi fixado na extremidade do cone aplicador com 

fita adesiva.  

Nos equipamentos de raios-X desprovidos de cone aplicador, a distância 

fonte-detetor foi definida como sendo aquela utilizada para o tratamento das 

neoplasias malignas, especificadas nos protocolos de tratamento do próprio 

hospital.  

Para evitar contribuição de espalhamento nos sistemas de medidas, 

equipamentos de raios-X móveis foram colocados no centro da sala de tratamento 

e o feixe de radiação foi dirigido para os pontos onde houvesse o mínimo de 

materiais de número atômico elevado. 
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Figura 3.7: Montagem para a determinação da dose absorvida na água 

com câmara de ionização em um equipamento de raios-X superficiais 

clínicos 

 

3.3.2.2 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM CÂMARA DE 

IONIZAÇÃO 

A dose absorvida na superfície da água, DW,Q, foi determinada seguindo as 

recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica, (IAEA TRS-398, 

2004). De acordo com essas recomendações, DW,Q, para uma qualidade de 

radiação (Q), e na ausência da câmara de ionização calibrada, para uma dada 

camada semi-redutora, CSR, é calculada pelas Equações (3.13), e (3.14): 

 

 

00 ,,,, ),( QQQáguaDQQágua KNptfMD ×××= , (3.13)

 

( ) ( ) ( )[ ] 







−
−−+=

12

1
1,2,1,, lnln

lnln
0000 CSRCSR

CSRCSRKKKK QQQQQQQQ , 
(3.14)

 

onde:  
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0,QQK  fator para corrigir a diferença entre a resposta da câmara na 

qualidade de radiação de referência (Q0) onde a câmara foi calibrada 

e a qualidade de radiação atual do usuário, 

CSR1 camada semi-redutora para a qualidade de radiação, (
0,QQK )1, 

CSR2 camada semi-redutora para a qualidade de radiação, (
0,QQK )2, 

ND,água,Q0 fator de calibração da câmara em termos de dose absorvida na água 

para um qualidade de radiação Q0. 

 

3.3.2.3 DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NA ÁGUA COM O 

DOSÍMETRO FRICKE 

Com exceção das qualidades de radiações e do arrranjo de calibração, a 

determinação da dose absorvida na água com o dosímetro Fricke foi realizada de 

acordo com os procedimentos descritos no item 3.3.2.1. 

As qualidades de radiações, expressas em camadas semi-redutoras, foram 

assumidas como sendo aquelas especificadas no protocolo de dosimétrico de 

cada instituição. A montagem para determinação da dose absorvida com o 

dosímetro Fricke inserido no fantoma de plexiglass (lucite) é mostrada na Figura 

3.8. 
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Figura 3.8: Irradiação de um dosímetro Fricke em equipamento de raio-

X superficial 

 

A energia do feixe de radiação foi determinada utilizando-se os dados 

publicados por Seelentag e colaboradores (SEELENTAG, 1979) e o rendimento 

químico G(Fe3+) foi obtido através dos valores, em Joules, descritos na Tabela 2.3 

divididos pelo número de Avogadro, como já descrito anteriormente. A dose 

absorvida no Fricke foi determinada substituindo os valores de G(Fe3+) 

apropriados citados na Tabela 2.3.  

O fator relevante também a ser considerado, foi obtido do trabalho 

“Dosimetria de Feixes de Raios-X Superficial com Fricke”, publicado por Campos e 

colaboradores (2004). Utilizando as qualidades de raios-X descritas na Tabela 3.2, 

os autores avaliaram a exatidão do dosímetro Fricke em comparação com uma 

câmara de ionização modelo 2532/3C, devidamente calibrada, e seguindo os 

protocolos de dosimetria do documento IAEA TRS-398 (2004). Para as qualidades 

de radiação com CSR acima de 3,11 mm de Al, as medidas coincidem com 

aquelas da câmara de ionização em 3,6%; para as qualidades com CSR iguais a 



 53

1,021 mm de Al e 0,370 mm de Al, as medidas das doses determinadas com o 

dosímetro Fricke subestimam aquelas avaliadas com a câmara de ionização em 

cerca de 15% e 35% respectivamente. Tal fato decorre da atenuação do feixe de 

radiação ao atravessar a parede do tubo de ensaio, bem como do gradiente de 

dose devido à presença da própria solução Fricke. 

Com base nos trabalhos de Campos (2003; 2004) sugere-se a multiplicação 

da medida de dose absorvida na água com o dosímetro Fricke pelos fatores de 

1,55 para as medidas de feixes de raios-X com CSR de 0,370 mm de Al, de 1,18 

para feixes de raios-X com CSR de 1,021 mm de AI e, finalmente, de 1,04 para 

feixes com CSR superiores a 3,110 mm de AL. Para feixes com CSR com valores 

intermediários, entre 0,370 e 3,110 mm de AL, com base na Equação (3,14) e nos 

fatores acima citados, sugere-se que a correção seja feita de acordo com a 

Equação (3.15)9: 

 

( ) ( ) ( )[ ] 
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(3.15)

 

onde: QoQF , é o fator para corrigir a diferença entre a resposta da câmara na 

qualidade de radiação de referência Q0 no qual a câmara foi calibrada e a 

qualidade de radiação atual do usuário; 1CSR  é a camada semi-redutora para a 

qualidade de radiação ( )
1,QoQF ; 2CSR  é a camada semi-redutora para a qualidade 

de radiação ( )
2,QoQF . 

 

3.4 VALIDAÇÃO  

Nesta seção será apresentada a validação da utilização do dosímetro 

Fricke para medidas da grandeza dose absorvida na água em feixes de Co-60 e 

da metodologia proposta para a utilização do dosímetro Fricke em medidas de 

dose absorvida na água em feixes de raios-X, utilizados no tratamento de tumores 

                                                 
9 Para esta correção serão utilizados dois algarismos significativos 
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superficiais. Esta validação será realizada através de avaliação de desempenho 

que seguirá a referência ABNT ISO/IEC GUIA 43-1 (1999). 

 

3.4.1 DESEMPENHO DE ITENS ÚNICOS DE ENSAIO/ERRO NORMALIZADO 

Para a utilização do dosímetro Fricke na grandeza Dose Absorvida na 

Água, foram intercomparadas medidas com câmaras de ionização previamente 

calibradas e com o dosímetro Fricke. Tomando-se a câmara de ionização como 

referência utilizou-se método da estatística de desempenho quando se conhece o 

valor de referência.  

A avaliação do desempenho do sistema Fricke será através do cálculo da 

estatística de desempenho descrito no ABNT ISO/IEC GUIA 43-1 (1999). 

Seguindo a recomendação deste guia, e adaptando a terminologia deste trabalho 

tem-se a Eq. (3.16): 

 

22
refmed

refmed

UU

Xx
En

+

−
= , 

(3.16)

 

onde, 

 

nE  = erro normalizado: se nE < 1, o resultado é satisfatório; se nE > 1 o 

resultado é insatisfatório, 

medx  = valor da dose absorvida na água medida pelo o dosímetro Fricke, 

refX  = valor da dose absorvida na água medida com a câmara de ionização,

medU  = incerteza da medida da dose absorvida na água com o dosímetro 

Fricke, 

refU  = incerteza da medida da dose absorvida na água com a câmara de 

ionização. 

 

Esta ferramenta é utilizada pela Divisão de Credenciamento de 

Laboratórios no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
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Industrial-INMETRO como parte integrante do processo de acreditação de 

laboratórios denominada Auditoria de Medição. Com esta ferramenta pretende-se 

validar o método desenvolvido tanto para energias altas (Co-60), quanto para 

energias baixas (raios-X).  

Para a aplicação de Eq. (3.16) deve-se utilizar uma incerteza expandida 

com 95% de confiança. Para isto, deve-se determinar todas as componentes de 

incerteza e os graus de liberdade efetivos desta. 

Para os cálculos das incertezas algumas definições são importantes: 

• incerteza padrão: incerteza do resultado de uma medição expressa 

como um desvio padrão, 

• avaliação do Tipo A (da incerteza): método de avaliação da 

incerteza pala análise estatística de séries de observações,   

• avaliação do Tipo B (da incerteza): método de avaliação da 

incerteza por outros meios que não a análise estatística de uma série 

de observações,  

• incerteza padrão combinada: incerteza padrão do resultado de 

uma medição, quando este resultado é obtido por meio de uma série 

de  observações,  

• incerteza padrão expandida: grandeza que define o intervalo em 

torno do resultado de uma medição com o qual se espera abranger 

uma grande fração da distribuição dos valores que possam ser 

razoavelmente  atribuídos ao mensurando10, 

• fator de abrangência: fator numérico utilizado como multiplicador da 

incerteza padrão combinada de modo a obter uma incerteza 

expandida (um fator de abrangência, k, está tipicamente na faixa 

entre 2 a 3). 

                                                 
10 NOTAS 
a) A fração pode ser vista como a probabilidade de abrangência ou nível de confiança do intervalo 
b) Para associar um nível de confiança específico ao intervalo definido pela incerteza expandida, 

são necessárias suposições explícitas com respeito à distribuição de probabilidade caracterizada 
pelo resultado da medição e sua incerteza padrão combinada. O nível da confiança que pode ser 
atribuído a este intervalo será somente conhecido na medida em que tais suposições possam ser 
justificadas. 
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Exemplificando para o presente trabalho, as incertezas do Tipo A são as 

incertezas observáveis como, por exemplo, o desvio padrão de uma série de 

medidas; as do Tipo B, são as incertezas teóricas, como por exemplo a incerteza 

na medida do valor de G citado na Tabela 2.3.  

Para o cálculo da incerteza padrão, deve-se determinar os coeficientes de 

sensibilidade, ic . A Eq. (3.17) descreve o quadrado da incerteza padrão 

combinada, 
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onde f  é função do mensurando e ix , são os parâmetros que influenciam no 

resultado do mensurando.  

O próximo passo, para o cálculo da incerteza padrão expandida, é 

determinar os graus de liberdade efetivos, ou nível de confiança do intervalo, effν ;  

Para este fim utiliza-se a Eq. (3.18):  

 

)1(2

2

−=
∑
∑ n

Atipodoincertezas
sincerteza

effν . 
(3.18)

 

Este valor calculado deve ser aproximado arredondando para o menor 

inteiro da tabela , para um nível de 95% de confiança.  

O documento EA–4/02 (1999), cita na p. 19 que se pode utilizar diretamente 

k=2, dispensando-se o cálculo do effν  acima citado, quando se tem o critério da 

boa confiabilidade. Segundo o documento, este critério é satisfeito quando se tem 

mais de dez medidas em todas as grandezas que influenciam na medição. Por 

exemplo, para uma medida com o dosímetro Fricke, caso tenha-se mais de 10 

pontos para a curva de ajuste do coeficiente de extinção molar e mais de 10 

medidas para se determinar a reprodutibilidade do método, pode-se aplicar 

diretamente k=2.  
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Com estas ferramentas, pode-se estimar as contribuições da incerteza para 

assim compor a incerteza expandida, que corresponde à incerteza padronizada 

multiplicada pelo fator de abrangência, k, estimado para 95% de confiança. 

 

3.4.2 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM CÂMARA DE IONIZAÇÃO 

A medida da dose absorvida com a câmara de ionização é expressa de 

forma mais geral pela equação (3.19) 

 

00 ,)(,,, ),( QQáguaDKQarDQáguaQ KfpTfNMD ××××= →  (3.19)

 

Nas irradiações com Co-60 a câmara de ionização tem calibração para 

kerma no ar e 1
0, =QQK 11. Tem-se então a Eq. (3.9): 

 

)(,,, ),(
00 águaDKQarDQQágua fpTfNMD

o →×××=  (3.9)

 

onde os termos )(águaDKc fF →× , caso se disponha diretamente de uma calibração  

na grandeza dose absorvida na água, são substituídos pelo termo DN .  

 

Nas irradiações em feixes de raios-X, quando não se tem uma câmara de 

ionização calibrada em qualidades a ser utilizada, por interpolação utiliza-se o 

fator descrito na Eq. (3.13), 

 

00 ,,,, ),( QQQáguaDQáguaQ KpTfNMD ×××= . (3.13)

 

                                                 
11A radiação gama emitida pelo Co-60, tem picos de energias bem definidos diferentemente da 
radiação emitida por equipamentos de raios-X, cuja radiação é caracterizada por um espectro de 
energia. Como conseqüência, para a radiação do Co-60, a primeira CSR1 é igual a Segunda CSR2. 
Logo KQ,Q0  = 1  
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A Eq. (3.12), representa a forma geral de um mensurando com uma câmara 

de ionização. Para determinação dos coeficientes, ic , descritos na Eq. (3.17), 

deriva-se a Eq. (3.9) lembrando que: 
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Eq. (3.20) 
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Tem-se os coeficientes, ic = 1/293,15 para T ; jc = 2

33,1013
p

−
 para a pressão 

p ; 1 para os demais termos. 
 

3.4.2.1 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM CÂMARA DE IONIZAÇÃO EM FEIXES DE Co-60 

Como já exposto, para medidas de irradiações oriundas de Co-60, o termo 

0,QQK é igual a um, logo a contribuição deste fator é zero no cálculo das incertezas. 

As incertezas devido a variabilidade das leituras no sistema eletrômetro e câmara 

de ionização (
0QM ), o valor de temperatura e pressão, ),( pTf  são observáveis, 

tipo (A). As demais componentes da incerteza: 
0,,,)( , QQQarDáguaDK KeNf

o→  são 

retiradas do documento TRS 398 (2004) (tipo B).   

 

3.4.2.2 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM CÂMARA DE IONIZAÇÃO EM FEIXES DE RAIOS-X 

SUPERFICIAIS 

Para a dosimetria de feixes de raios-X de energias baixas deve-se 

considerar, todos os fatores da Eq. (3.20), exceto o )(águaDKf → . Também deve ser 

considerada variação da tensão na rede elétrica. O documento IAEA TRS-398 

(2004) cita que o funcionamento de uma máquina de raios-X depende da 
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variabilidade da tensão, temperatura no tubo e sistema de controle de corrente e 

tensão do tubo IAEA TRS-398 (2004). O mesmo documento cita que este fator 

deve ser considerado separadamente através de uma série de cinco medidas 

idênticas realizadas, com câmara de ionização. 

A incerteza devido ao funcionamento do tubo de raios-X, o qual inclui a 

instabilidade na tensão, temperatura no tubo e sistema de controle de corrente, 

está embutida na reprodutibilidade das medidas, QM .  

 

3.4.3 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM O DOSÍMETRO FRICKE 

A dosimetria Fricke, pelo método normalizado ASTM E 1026 (2004), tem 

seu uso indicado para: 

1. Fontes de raios gama com energia maior que de 0,6 MeV. 

2. Raios-X com diferença de potencial no tubo com energia maior ou igual a 2 

MeV. 

3. Feixes de elétrons com energia maior do que 8MeV. 

Desta forma, o cálculo das incertezas em medidas com o Fricke para 

dosimetra em fontes de Co-60 servirá como validação para o 

funcionamento do sistema Fricke montado. A norma ASTM E 1026 (2004) 

cita que o dosímetro Fricke deve ter uma incerteza expandida menor do 

que 3% para um fator de abrangência, k=2. 

 

3.4.3.1 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM O DOSÍMETRO FICKE EM FEIXES DE Co-60 

Para se determinar os coeficientes ic  deve-se derivar a Eq. (3.7), gerando 

então a Eq. (3.20): 
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(3.21)

 

Os demais fatores como a incerteza na determinação da variação da massa 

específica da solução Fricke (ρ) e a variação no comprimento da cubeta (l), em 

primeira aproximação, são desprezados. Na norma ISO/ASTM 51707 (E) (2002), 

p. 13, é citado um exemplo similar (medida da absorvância em um dosímetro 

radiocrômico) e estes parâmetros também são desprezados.  

As componentes da incerteza predominantes são devidas ao ajuste da 

curva do espectrofotômetro e à reprodutiblidade, pois as demais componentes 

além de terem a sua incerteza padrão relativamente pequena, são multiplicadas 

por coeficientes muito pequenos. Como exemplo, a componente devido ao ε 

corresponde à sua incerteza padrão (calculada no Apêndice I) e tem o seu valor 

de aproximadamente 0,3m2.mol-1; quando multiplicada pelo coeficiente 1/ε, este 

valor é em percentual 0,13 (valor mostrado na Tabela 4.3).  

As componentes da incerteza padrão devido à reprodutibilidade nas leituras 

e à interpolação de pontos na reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados 

estão calculadas e descritas nos Apêndices I e II, respectivamente, e ambas estão 

multiplicadas pelo coeficiente 1. A incerteza padrão devido ao valor de G foi 

retirada da Tabela 2.3.  

As componentes de incerteza devido à variabilidade na temperatura são 

dadas pela resolução do termômetro. A componente devido ao ajuste da curva 

tem a sua medida variável, e foi calculada seguindo as recomendações do “Guia 

para expressão da incerteza de medição” (2003) para expressão da incerteza da 

medição (anexo H do guia).  
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3.4.3.2 COMPONENTES DA INCERTEZA NA MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA 

NA ÁGUA COM O DOSÍMETRO FRICKE EM RAIOS-X SUPERFICIAIS 

Para a dosimetria com feixes de raios-X com o dosímetro Fricke, além de 

todas as componentes de incerteza acima descritos, deve-se considerar as 

incertezas devido à calibração do dosímetro Fricke com a câmara de ionização.  

 Os fatores a serem considerados são: 

1.  A incerteza da deteminação da medida da dose absorvida na água com 

câmara de ionização em laboratórios secundários citados no documento 

TRS-398 (3,6%) 

2. A incerteza na calibração da câmara de ionização citado no Anexo II 

(1,3%) descritos para a dosimetria com feixes de Co-60. Os 

equipamentos de medição são os mesmos. Deve ser levado em conta a 

correção devido a Eq. (3.15). 

3. Deve ser levado em conta também a variação no funcionamento do tubo 

de raios-X que pode chegar a 10%, não podendo ser negligenciada. 

Esta será a mesma medida com a câmara de ionização através da 

reprodutibilidade das leituras. Desta forma, para raios-X superficiais, a 

incerteza na medidas com o dosímetro Fricke será dada por: 

4. Incerteza na interpolação de valores descritos na Eq. 3.15 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 

São apresentados a seguir as componentes da incerteza com as câmaras 

de ionização, na dosimetria de feixes de radiação de Co-60 e raios-X, assim como 

as incertezas e suas componentes na dosimetria Fricke também para feixes de 

radiação de Co-60 e de raios-X. É também apresentado o método utilizado para a 

determinação do coeficiente de extinção molar (ε). São mostrados os resultados 

na dosimetria do gammacell, e finalmente os resultados das intercomparações de 

dosímeto Fricke em relação as câmaras de ionização devidamente calibradas.  

 

4.1 COMPONENTES DE INCERTEZA 

A Tabela 4.1 é o sumário das componentes de incerteza para dosimetria com 

câmara de ionizacão  em feixes de radiação de  Co-60. 
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Tabela 4.1: Sumário das componentes da incerteza para dosimetria 

com câmara de ionização em feixes de Co-60 

Componente da 
Incerteza Padrão 

Fonte da Incerteza Coeficiente 

ii xfc ∂∂= /
 

Valor da Incerteza 
Padrão××××Coeficient

e em(%) 

iii ucu =  

Distribuição de 
probabilidade/Tipo 

de incerteza. 

Graus de 
liberdade 

Co-60 
Clínico 

4 
 QM

 
Co-60 
LNMRI 

Reprodutibilidade das 
medidas 

(medidas com o 
Gammacel) 

 

1 1 Normal 
(A) 

 
- 

oQarD

águaDK

N
f

,,

)(→
 

 

Fatores de calibração 
e de conversão para 
dose absorvida na 

água 
(documento IAEA TRS 

398) 

 
1 

0,9 Normal 
(A) 

∞ 
  

 
T 

Correção para a 
temperatura durante a 

irradiação 
(resolução do 
equipamento) 

 
1/293,15 

 

 
0,03 

Retangular 
(B) 

∞ 

P Correção para pressão 
durante a irradiação 

(resolução do 
equipamento) 

 

2

33,1013
P

−
 

Desprezível  Retangular 
(B)  

 

∞ 

 

Calculando os graus de liberdade de acordo com a Eq. (3.18) e consultando 

a Tabela t-Student, toma-se o fator k≈2,7 para uma incerteza expandida com 95% 

de confiança nas medidas realizadas na fonte de Co-60 clínico. Nas medidas 

realizadas no LNMRI, não se tem o conhecimento do número de medidas. Por 

tratar-se do LNMRI em que as condições de medidas são padronizadas, será 

adotado, para este caso, k=2. 

Para o cálculo da incerteza com a câmara de ionização, tomando-se os 

resultados da Tabela 4.1 será aplicada a seguinte fórmula: 

 

2103,09,0 222
60/ ×++=−CoCiU , 

 

para medidas realizadas no LNMRI, ou 

7,2103,09,0 222
60/ ×++=−CoCiU , 

 

para medidas realizadas na fonte de Co-60 clínico. 
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Os valores das fontes das incertezas de medição para a dosimetria com 

câmara de ionização em feixes de radiação de raios-X são mostrados na Tabela 

4.2.  

 

Tabela 4.2: Sumário das componentes da incerteza nas medidas da 

dose absorvida na água com câmara de ionização nos equipamentos de 

raios-X clínicos A, B, C e D, e no equipamento de raios-X do CRCN 

Coeficiente da Incerteza 
Padrão 

Fonte da Incerteza 
 

Coeficien
te 

ic  

Valor da Incerteza 
Pafrão/Coeficiente 

(%) 

iii ucu =  

Distribuição 
de 

probabilidade/ 
Tipo de 

Incerteza 

Graus de 
liberdade 

Características do 
equipamento de raios-X 

Reprodutibilidade 
das medidas (%) 

    

50 kV 
Filt. Ad.: 1,0 mm de Al 

A 

CSR 0,75 mm de Al 

1 
(desvio padrão das 

medidas) 

1 1 Normal 16 

100 kV 
Filt. Ad.: ----------------- 

B 

CSR: 3,5 mm de Al 

1 
(desvio padrão das 

medidas) 

1 1 Normal 19 

90 kV 
Filt. Ad.: ----------------- 

C 

12CSR: 0,57 mm de Al 

4 
(desvio padrão das 

medidas) 

1 4 Normal 11 

100 kV 
Filt. Ad.: ----------------- 
 

D 

CSR: 3,0 mm de Al 

10 
(desvio padrão das 

medidas) 

1 10 Normal 10 

70 Kv 
Filt. Ad.: 3,97 mm Al 

13CRCN 

CSR: 3,11 mm de Al 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

Fatores de 
calibração e de 
conversão para 

dose absorvida na 
água 

(documento TRS 
398) 

1 
 

3,6 - ∞ 
  

T Incerteza na 
temperatura durante 

a irradiação 
 
 

15,295
15,273  0,03 Retangular 

(B) 
∞ 

P Incerteza na 
pressão atmosférica 
durante a irradiação 

P
33,1013  Desprezível Retangular 

(B) 
∞ 

Fator de transferência Certificado de 
Calibração 

(Incerteza declarada 
no certificado) 

Anexo II 

1 1,3 - ∞ 

 

                                                 
12 Todos os parâmetros como CSR e filtração inerente foram fornecidos pelo usuário, exceto este 
equipamento que teve a CSR medida. 
Os valores e CSR e filtração inerente foram obtidos do trabalho de Campos (2004). 
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Neste caso todos os equipamentos tiveram suas medidas de pressão e 

temperatura monitoradas a cada medida. Desta forma o critério da boa 

confiabilidade citada no documento EA-0/04 é satisfeita. Sendo assim, utilizou-se 

k≈2 para todos os casos.  

Para o cálculo da incerteza com a câmara de ionização, tomando-se os 

resultados da Tabela 4.3 será aplicada a seguinte fórmula: 

23,103,06,3 2222
/ ×+++=− QXraiosCi MU  

O fator 2
QM  é, 1, 1, 4 e 10 para os equipamentos de raios-X A, B, C e D, 

respectivamente. 

Os valores das fontes das incertezas de medição para a dosimetria com o 

dosímetro Fricke em feixes de radiação de Co-60 são mostrados na Tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3: Sumário das componentes da incerteza para medidas da 

dose absorvida na água com o dosímetro Fricke 

Componente da 
Incerteza Padrão 

Fonte da Incerteza Coeficiente 

ic  

Valor da Incerteza 
Padrão××××Coeficiente 

(%) 

iii ucu =  

Distribuição de 
probabilidade/Ti
po de incerteza 

Graus de 
liberdade 

ε  
 

Calibração do 
espectrofotômetro 

1/ε 0,13 Normal 
(A) 

(15-2) 

( )OD ; 

( )1OD  
 

( )2OD  

 
 
Reprodutibilidade das 
leituras 

 
Interpolação na reta de 
calibração 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

1,514 
 

variável15 

 
 

Normal 
(A) 

 
 

9 
 
 

(15-2) 

 

)( 3+FeG  

 
ICRU, Report 35 )(/1 3+FeG  

0,2 
 

Normal 
(B) 

∞ 

 

1f  

Correção para a 
temperatura medida no 

espectrofotômetro 

 

1

1 )(
f
fd

 

0,0 Retangular 
(B) 

∞ 

2f  Correção para a 
temperatura durante a 

irradiação 
2

2 )(
f
fd

 

0,0 
 

Retangular 
(B) 

∞ 

 

                                                 
14 Estes valores estão descritos no Apêndice II 
15 O cálculo destes valores está descrito no Apêndice I 
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Como já citado, a incerteza devido ao ajuste pelo método dos mínimos 

quadrados é variável ao longo da curva. Na Tabela 4.4, são mostrados os 

valores desta incerteza nos pontos utilizados neste trabalho.   

 

Tabela 4.4: Incerteza devido ao ajuste da curva pelo método dos 

mínimos quadrados 

ABS S[ABS]  S[DOSE] (Gy) S(dose) S(dose(%) 

0,15 42,8 1,5×10-03 42,75 1,0 

0,1 22,8 1,8×10-05 22,80 2,3 

0,1 22,8 1,810-05 22,80 2,3 

0,1 22,8 1,8×10-05 22,80 2,3 

1,0 280,0 2,0×10-05 285,00 0,2 

1,5 427,5 4,1×10-05 427,50 0,3 

0,05 14,3 1,9×10-05 14,25 3,9 

0,0416 11,4 2,0×10-05 11,40 5,0 

 

Calculando os graus de liberdade de acordo com a Eq. (3.18) e consultando 

o guia citado anteriormente, toma-se k≈2,1 para uma incerteza expandida com 

95% de confiança. 

Com as considerações acima descritas, e os valores das incertezas 

descritos nas Tabelas 4.3 e 4.4. As incertezas do dosímetro Fricke em feixes de 

Co-60, são obtidos aplicando-se a fórmula abaixo 

 

202,002,015,05,113,0 .int
222222

60/ ×+++++=− curvanaCoFricke uU .  

 

Os valores das fontes das incertezas de medição para a dosimetria com o 

dosímetro Fricke em feixes de radiação de  raios-X  são mostrados na Tabela 4.5. 

 

                                                 
16 Valor extrapolado na curva de ajuste pele método dos mínimos quadrados 
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Tabela 4.5: Sumário das componentes da incerteza para medidas da 

dose absorvida na água com o dosímetro Fricke em feixes de irradiação 

de raios-X 

Componente da 

Incerteza Padrão 

Fonte da Incerteza Coeficiente 

ic  

Valor da Incerteza 

Padrão××××Coeficiente 

(%) 

iii ucu =  

Distribuição de 

probabilidade/Ti

po de incerteza 

Grau de 

liberdade 

ε  

 

Calibração do 

espectrofotômetro 

1/ε 0,13 Normal 

(A) 

(15-2) 

( )OD ; 

( )1OD  

 

( )2OD  

 

 

Reprodutibilidade das 

leituras 

 

Interpolação na reta de 

calibração 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

variável 

 

 

Normal 

(A) 

 

 

9 

 

 

(15-2) 

 

)( 3+FeG  

 

ICRU, Report 35 
)(/1 3+FeG  

0,15 

 

Normal 

(B) 

∞ 

 

1f  

Correção para a 

temperatura medida no 

espectrofotômetro 

 

1

1 )(
f
fd

 

0,02 Retangular 

(B) 

∞ 

2f  Correção para a 

temperatura durante a 

irradiação 2

2 )(
f
fd

 

0,02 

 

Retangular 

(B) 

∞ 

Variabilidade das leituras 

com a câmara de 

ionização 

1 1, eqpto. de raio-X A 

1, eqpto. de raio-X B 

4, eqpto. de raio-X C 

10, eqpto. de raio-X D 

Normal 

(A) 

16 

19 

10 

11 

QM  

Incerteza nas medidas 
coma câmara de 

ionização em condições 
não padronizadas (TRS 

398) 

1 3,6 - ∞ 

Fator de 
transferência 

Certificado de Calibração 
(Incerteza declarada no 

certificado) 
Anexo II 

1 1,3 - ∞ 

Fator de 
interpolação 

Incerteza devido a 
estimativa da energia 

média do feixe de raio-X. 
Inserido pela Eq.  3.1517 

1 2,0 - ∞ 

 

                                                 
17 O documento [TRS 398, 2004] cita que esta correção é de 2,0% para câmaras de ionização, o 
presente trabalho utiliza o mesmo valor para o dosímetro Fricke.  
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Com as considerações acima descritas e os valores das incertezas 

descritos nas Tabelas 4.4 e 4.5, as incertezas do dosímetro Fricke  em feixes de 

raios-X são obtidas aplicando-se a fórmula abaixo: 

 

 

4.2 VALOR DO COEFICIENTE DE EXTINÇÃO MOLAR 

Os cálculos detalhados para a determinação do coeficiente de extinção 

molar, ε, são apresentados no Apêndice I. O valor de ε ajustado e determinado 

através de uma regressão linear foi igual a (217,0 ± 0,6) m2 mol-1 para 304 nm e 

25oC. O valor desta incerteza expandida, 0,6 m2 mol-1, foi obtido multiplicando-se o 

valor da incerteza padrão, cujos cálculos estão no Apêndice I, pelo fator de 

abrangência k=2. Para este caso, o critério da boa confiabilidade é satisfeito com 

folga. Os parâmetros que influenciam na medição são os números de pontos e a 

temperatura. Foram utilizados 15 pontos e a temperatura foi medida 15 vezes.  

Tem-se então aproximadamente 95% de confiança neste valor.  

 

A Figura 4.1 mostra a curva ajustada pelo método dos mínimos quadrados. 

 

C u r v a  d e  a j u s t e  p e l o  m é t o d o  d o s  m í n i m o s  q u a d r a d o s

y  =  2 1 7 0 , 6 x  -  0 , 0 2 9 6
R 2  =  0 , 9 9 6 8

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1 , 2

1 , 4

0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 6

C o n c e n t r a ç ã o  M o l a r  d e  F e r r o - I I I

A
bs

or
vâ

nc
ia

Figura 4.1: Curva de ajuste utilizada para a determinação do coeficiente 

de extinção molar do espectrofotômetro Backmann DU Série 600 

23,10,26,302,002,015,05,113,0 2222
.int

222222
/ ×+++++++++=− QcurvanaXraiosFricke MuU
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4.3 DOSIMETRIA DO GAMMACELL 

 Os resultados da dose absorvida na água avaliada com o dosímetro Fricke na 

câmara de irradiação do irradiador gammacell são mostrados nas Tabelas 4.5 e 

4.6. 

A Tabela 4.6 mostra o efeito do tempo de abertura e fechamento do 

obturador com o tempo de irradiação. A primeira coluna representa as doses 

avaliadas com o dosímetro Fricke na posição central da câmara de irradiação 

Figura 3.5. A segunda coluna representa as doses que seriam esperadas na 

ausência do erro causado pelo tempo de abertura e fechamento do obturador, 

quando é considerada o valor da dose correspondente ao intervalo de tempo igual 

a 160 s como referência. A terceira coluna fornece os desvios entre os valores 

calculados e os valores medidos. Esta diferença é devida a abertura e fechamento 

do obturador. A contagem do tempo só é iniciada quando o obturador está 

completamente aberto, todavia as amostras já estão sendo irradiadas pela fonte 

mesmo com o obturador em movimento. Esta diferença diminui à medida que o 

tempo da irradiação aumenta. A quinta coluna mostra os intervalos de tempo 

utilizados na dosimetria. 

 

Tabela 4.6: Efeito do tempo de abertura e fechamento do obturador do 

irradiador Gammacell avaliado com o dosímetro Fricke 

Dose (Gy) 

Medida (M) Estimada18 (E) 

Razão 

M/E 

Tempo de irradiação 

(s) 

16,8 11,2 1,5 6,4  
29,9 22,4 1,3 12,8  
37,5 33,6 1,1 19,2  
60,5 56,0 1,1 32,0 

119,1 112,4 1,1 64,2  
173,9 168,1 1,0 96,0  
229,0 224,2 1,0 128,0  
277,1 275,0 1,0 160,0  
 

                                                 
18 Valores calculados a partir da dosimetria de referência feita no intervalo de tempo igual a 192 s. 
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A Tabela 4.7 mostra os fatores de homogeneidade avaliados nos cinco pontos 

de medidas da câmara de irradiação do equipamento. A posição 1 (ver Figura 3.5) 

corresponde ao centro da câmara de irradiação e foi considerado para 

normalização das doses que aparecem na última coluna da tabela.  

 

Tabela 4.7: Dosimetria e homogeneidade do campo de radiação dentro 

da câmara de irradiação do irradiador gammacell avaliada com o 

dosimetro Fricke 

Tempo de  
irradiação (s) 

Posição Taxa de dose 
absorvida (Gy/min) 

Fator de 
homogeneidade 

192 119 105 (1,6) 1,0 
192 2 115 (1,4) 1,1 
192 3 114 (1,6) 1,1 
192 4 115 (1,6) 1,1 
192 5 115 (1,4) 1,1 

 

A análise da variabilidade das medidas do irradiador gammacell serviu 

como fonte para a componente de incerteza tipo A devido a medida da 

absorvância no dosímetro Fricke (ISO/ASTM 51707 (E), 2002). Os valores e os 

cálculos estão descritos no Apêndice II. 

 

 

4.4 DESEMPENHO DO DOSIMETRO FRICKE EM MEDIDAS DA DOSE 

ABSORVIDA NA ÁGUA PARA FEIXES DE Co-60 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos para o dosímetro Fricke com 

Co-60. Estes foram obtidos no IRD (LNMRI) e em uma fonte de Co-60 para fins 

radioterapêuticos. 

Na primeira coluna desta tabela (Ci), estão os valores das medidas com a 

câmara de ionização; na segunda (Uci), os valores das incertezas expandidas, 

95% de confiança, dos valores medidos com a câmara de ionização; na terceira, 

os valores medidos com o dosímetro Fricke e na quarta, as incertezas nos valores 

                                                 
19  Centro da câmara de irradiação do irradiador gammacell. Números entre parênteses 
representam o desvio % da média 
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medidos com o dosimetro Fricke (UFR). A quinta coluna são os resultados da 

aplicação dos valores descritos em cada linha na Eq (3.16), isto é, o erro 

normalizado. Na sexta coluna estão descriminados como “COMPATÍVEIS” 

medidas com o erro normalizado menor do que um e “INCOMPATÍVEIS” os 

valores com o erro normalizado maior do que um.  

 

Tabela 4.8: Desempenho do dosímetro Fricke em relação à câmara de 
ionização para feixes de Co-60 

LNMRI 

Ci 

(Gy) 

UCi 

(Gy) 

Fricke 

(Gy) 

UFR 

(Gy) 

Valor do teste Resultado 

49,5 0,4 49,3 2,5 0,1 C OMPATIVEL 

47,3 0,4 47,7 2,4 0,2 COMPATIVEL 

47,3 0,4 55,9 2,8 3,3 INCOMPATIVEL 

47,3 0,4 47,1 2,4 0,1 COMPATIVEL 

110 1,0 124,7 6,2 1,1 INCOMPATIVEL  

220 2,0 237,8 11,9 0,4 COMPATIVEL 

220 2,0 235,6 11,8 0,3 COMPATIVEL 

220 2,0 236,8 11,8 0,4 COMPATIVEL 

440 4,9 458,2 22,9 0,1 COMPATIVEL 

Co-60 CLÍNICO 

44 2,2 42,9 1,5 0,3 COMPATIVEL 

22 1,1 22,2 0,8 0,2 COMPATIVEL 

22 1,1 22,7 0,8 0,7 COMPATIVEL 

22 1,1 22,9 0,8 0,9 COMPATIVEL 

22 1,1 21,6 0,8 0,4 COMPATIVEL 

 

 

4.5 DESEMPENHO DO DOSIMETRO FRICKE EM MEDIDAS DA DOSE 

ABSORVIDA NA ÁGUA PARA FEIXES DE RAIOS-X DE BAIXAS ENERGIAS 

A Tabela 4.9 mostra os valores do desempenho do dosimetro Fricke em 

relação à câmara de ionização para feixes de raios-X superficiais. 
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Tabela 4.9: Desempenho do dosimetro Fricke em relação à câmara de 

ionização na dosimetria da grandeza dose absorvida na água para 

medidas em feixes de raios-X superficiais hospitalares 

Equipamento Ci 

(Gy) 

UCI 

(Gy) 

Fricke 

(Gy) 

UFricke 

(Gy) 

Valor do teste Resultado 

A 53,9 2,7 56,6 4,3 -0,4 COMPATIVEL 

B 15,7 0,8 13,8 1,3 0,0 COMPATIVEL 

C 24,6 1,2 23,5 2,0 0,6 COMPATIVEL 

D 19,9 1,0 31,5 1,6 -6,7 INCOMPATIVEL 

 

Os desvios medidos em relação à câmara de ionização são para os 

equipamentos de raios-X A, B, C e D, respectivamente, -5%, 12%, 5% e – 63%, 

estando incompatível apenas a medida dos raios-X D (-63%).  

As irradiações do equipamento de raios-X D apresentaram a maior 

flutuação com a câmara de ionização, 10%. Este equipamento não é utilizado 

neste horário devido, justamente, às flutuações na linha de tensão, assim, esta 

medida, de acordo a tolerância definida pelo documento IAEA TRS 398, deve ser 

rejeitada (TRS-398, 2004). O documento cita que a incerteza padrão combinada 

entre a dose prescrita e a dose aplicada deveria ser em torno de 5%, 

especificamente, para raios-X superficiais, o mesmo documento sugere que para 

uma seqüência de exposições idênticas esta variabilidade pode estar em torno de 

5%. O equipamento de raios-X D apresentaram uma variabilidade de (10%), 

portanto, esta medida deve ser rejeitada.  

A medida do equipamento de raios-X C (12%) apesar de compatíveis 

apresentaram uma grande variabilidade em relação à medida com a câmara de 

ionização. Esta alta variabilidade está associada ao próprio limite de detecção do 

método. A norma ASTM E1026-04 cita a utilização do dosímetro Fricke para 

absorvâncias variando entre 0,07 e 1,47 (20 Gy a 400 Gy para o Co-60). A medida 

da absorvância dos raios-X C (-12%) foi a mais baixa de todos os valores 

medidos, correspondendo a 0,04 .  

O equipamento de raios-X B têm o valor da sua camada semi-redutora 

(CSR) informado na marcação do tubo de 0,8 mm de Al. O valor deste CSR se 
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substituído no fator sugerido pela Eq. (3.15) tem o valor de 1,18, tornando-se o 

desvio em relação à câmara de ionização de 20%. O valor da CRS foi medido 

sendo encontrado 0,57 mm de Al. Assim, o valor a ser utilizado, de acordo com 

Eq. (3.15), passa a ser 1,4, diminuindo esta variabilidade para 5%.  

Compondo-se as incertezas para uma dose de 40Gy, a incerteza expandida 

está em torno de 3%. A norma ASTM E 1026 (2004), que foi revisada em 2004, 

cita que a incerteza expandida para um nível de aproximadamente 95% de 

confiança na medida da dose absorvida com o Dosímetro Fricke deveria ser 

menor que 3%. Para esta pequena redução a norma cita uma série de normas 

colaterais, desde normas para verificação da calibração do espectrofotômetro, 

pureza dos reagentes, entre outros, até normas para o controle de temperatura, 

sempre com equipamentos rastreáveis aos laboratórios nacionais.  
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5. Conclusões 
 

 

 

Com base no exposto no corpo deste trabalho, as principais conclusões 

são: 

• O dosímetro Fricke tradicional opera adequadamente para dosimetria de 

altas energias (Co-60) e para se obter uma incerteza em torno de 3% deve-

se utilizar absorvâncias com valores maiores do que 0,15, o que 

corresponde a uma dose de aproximadamente 40Gy. Estas condições de 

operação do dosimetro Fricke atendem às especificações da norma ASTM 

E 1026-04.  

• Para a dosimetria de raios-X superficiais, houve a necessidade de calibrar a 

resposta do Fricke com a câmara de ionização, pois nesta faixa de energia 

o dosímetro Fricke não é absoluto, devendo ser calibrado. A introdução 

desta etapa induziu nova incerteza que foi avaliada e calculada na incerteza 

total. A incerteza na dosimetria de raios-X superficiais, para doses acima de 

62 Gy, com o dosímetro Fricke é em torno de 10%; neste caso, devido à 

correção da exatidão do Fricke em relação à câmara de ionização, uma 

absorvância de 0,15 corresponde no caso de pior exatidão a uma dose de 

62 Gy.  

• A sensibilidade do método dosimétrico sendo limitada pela medida no 

espectrofotômetro da concentração de +3Fe induzida pela radiação, leva à 

conclusão: o dosímetro Fricke é um instrumento adequado para  a medição 

de raios-X superficiais em uma faixa de 42 Gy a 620 Gy.  

• O desempenho do dosímetro Fricke na metodologia descrita na norma ASM 

E 1026-2004 e a metodologia apresentada neste trabalho foram validadas 

com intercomparações com câmaras de ionização. 
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APÊNDICE I 
 

 

 

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE EXTINÇÃO MOLAR εεεε 

 

 Para se determinar o coeficiente de extinção molar do espectrofotômetro 

utilizado, prepararam-se 15 soluções Fricke, variando-se as concentrações dos 

íons férricos entre 10-06 a 10-04 mol.L-1.  

Os compostos químicos usados foram: 

 

Fe(NH4)2(SO4)2••••6H2O Ferro-II 

Pró Análise  Vetec 

Teor 98,5%-101,5% 

Fosfato (PO4) máx. 0,01% 

Cobre (Cu) máx. 0,003% 

Íon Férrico (Fe+3) máx. 0,01% 

Subst. Não p.p.t. por NH4OH máx. 0,05% 

Zinco (Zn) máx. 0,05% 

Peso Molecular 392,14g 

 

Fe(NH4)(SO4)2••••12H2O Ferro-III 

Pró Análise Vetec 

Dosagem min. 99% 

Insolúveis máx., 0,01% 

Precipitáveis pela NH4OH máx. 0,05% 

Cobre (Cu) máx. 0,003% 

Zinco (Zn) máx. 0,003% 

Cloreto passa no teste (limite aprox. 
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0,001%) 

Nitrato passa no teste (limite aprox. 

0,001%) 

Ferro Ferroso (Fe+2) passa no teste (limite aprox. 

0,01%) 

Peso Molecular 482,19g 

 

H2SO4 Ácido Sulfúrico 

 Vertec 

Massa específica 1,84g/ml 

% 95% 

Peso molecular 98g 

 

 Os valores das concentrações  molar utilizados são apresentados na Tabela 

A1.1. 

 

Tabela A1.1: Valores de concentração molar (mol.L-1) utilizados para o 

ajuste da curva pelo método dos mínimos quadrados 

Concentração molar de Fe+3 (mol.L-1) 

2,302 × 10-5 
3,526 × 10-5 
6,076 × 10-5 
6,470 × 10-5 
9,415 × 10-5 

11,610 × 10-5 
11,840 × 10-5 
21,630 × 10-5 
29,510 × 10-5 
33,040 × 10-5 
33,240 × 10-5 
48,530 × 10-5 
48,550 × 10-5 
56,450 × 10-5 
56,870 × 10-5 
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Será mostrado o cálculo utilizado no preparo da solução padrão do 

dosímetro Fricke e o cálculo da concentração molar da primeira linha da Tabela 

A1.1.  

O objetivo é preparar as seguintes soluções: 

Solução 1: (Branco) 0,4mol.L-1 de H2SO4 e 0,001 mol.L-1 de Fe+2 

Solução 2: 0,4 mol.L-1 de H2SO4 e 2,302×10-05 mol.L-1 de Fe+3. 

 

CÁLCULO DAS MASSAS 

 

Solução 1 (Branco): 

0,4M de H2SO4 e 0,001M de Fe+2, balão volumétrico de 1 litro. 

Volume de ácido sulfúrico: 

∴
×

=
)(

][
lVPM

mM  

gmm
2,39

198
4,0 =⇒

×
=  

∴=⇒=
d
mV

V
md  

mlpurezadacorreçãoml
mlg
gV 22)(05,12,21
/84,1

2,39 ≈×≈=  

 

Massa do sal ferroso: 

O sal usado , Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O, tem um íon grama de ferro para cada 

mol. Sendo assim, quando se prepara uma solução 0,001M de 

Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O, tem-se uma solução 0,001M de Fe+2. Logo: 

 

gOH)(SO)Fe(NHm
l

OH)(SO)m(Fe(NH
39,0)6(

11,392
)6

001,0 22424
22424 ≈•⇒

×
•

=  

 

Solução 2: 

0,4M de H2SO4 e , 2,302×10-05 M de Fe+3; balão volumétrico de 1 litro 
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Volume de ácido sulfúrico: 

 

∴
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Massa do sal férrico: 

O sal usado, Fe(NH4)(SO4)2•12H2O , tem um íon grama de ferro para cada 

mol. Sendo assim, quando se prepara uma solução 2,302×10-05\M de 

Fe(NH4)(SO4)2•12H2O, tem-se uma solução 2,302×10-05 M de Fe+2. Logo, 

 

gOH)(SO)mFe(NH
l

OH)(SO)m(Fe(NH
0111,012

11,392
12

10302,2 22424
2242405 ≈•⇒

×
•=× −  

 

Raciocínio análogo é usado na preparação das outras soluções.  

Para se determinar os parâmetros da reta, xaxb λ+=)( , pelo método dos 

mínimos quadrados, deve-se minimizar a seguinte soma: 

∑
=

−−=
n

K
k xabS

1

2][ λ . 
(A1.1)

 

Isto conduz às seguintes equações para a e λ :  

 

D
xxbxb

a kkkkk∑ ∑ ∑ ∑−
=

))(())(( 2

, 
(A1.2)
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D
xbxbn kkkk∑ ∑ ∑−

=
))((

λ . 
(A1.3)

 

Além disso, têm-se as variâncias experimentais, )()( 22 λSeaS , coeficiente 

de correlação estimado )()(/),(),( λλλ SaSaSar = , onde ),( εaS  é sua variância 

estimada, e média amostral: 

 

D
xS

aS k∑=
22

2 )( , 
(A1.4)
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(A1.5)
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(A1.6)

∑∑ ∑ −=−= 222 )()( xxnxxnD kkk , 
(A1.7)

n
x

x k∑=
)(

. 
(A1.8)

 

Todas estas equações acima descritas são retiradas do Guia para 

expressão da incerteza de medição (2003), onde todos os somatórios são de 

1=k     até n , e )]([ kk xbb − , é a diferença entre a correção kb medida ou observada e 

)( kxb prevista pela curva ajustada xaxb λ+=)(  em kx . A variância 2S é uma 

medida da incerteza total do ajuste, onde o fator n-2 reflete o fato de que, por 

serem dois parâmetros, λea , tem-se n-2 graus de liberdade. No presente 

trabalho utilizou-se o software Excel, o qual já dispõe destas fórmulas como 

aplicativos. A Tabela A1.2 explicita os valores utilizados para o cálculo. Os valores 

kx são os valores das concentrações de sulfato férrico preparadas, os valores 

destas concentrações estão descritas na Tabela A.1.1. A absorvância prevista bk é 
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o valor medido de absorvância. A absorvância observada b(xk) é o valor da 

absorvância obtido através da curva ajustada  xaxb λ+=)( .  

 

Tabela A1.2: Valores utilizados para o cálculo do ajuste pelo método 

dos mínimos quadrados 

Leitura Concentração molar 

kx  

(mol.L-1) 

Absorvância prevista 

kb  

 

Absorvância  Observada 
)( kxb  

 
1 2,302 ×10-5 0,01111 0,02332 

2 3,526 ×10-5 0,03715 0,04979 

3 6,076 ×10-5 0,09036 0,10500 

4 6,470 ×10-5 0,09541 0,11350 

5 9,415 ×10-5 0,16340 0,17720 

6 11,610 ×10-5 0,24540 0,22480 

7 11,840 ×10-5 0,24610 0,22980 

8 21,630 ×10-5 0,46600 0,44160 

9 29,510 ×10-5 0,59240 0,61210 

10 33,040 ×10-5 0,67760 0,68840 

11 33,240 ×10-5 0,72780 0,69290 

12 48,530 ×10-5 1,00200 1,02400 

13 48,550 ×10-5 1,05200 1,02400 

14 56,450 ×10-5 1,15500 1,19500 

15 56,870 ×10-5 1,22200 1,20400 

 

Com aplicação das equações acima descritas obtém-se um λ=2170 mol.L-1, 

com uma incerteza padrão de (28) mol.L-1. Para trabalhar com a mesma unidade 

do coeficiente definido na norma ASTM E 1026 (2004), devem-se converter as 

concentrações das unidades mol.L-1 para mol.m-3. Em seguida façamos l/λε = , 

onde l  é o comprimento da cubeta (0,01m); tem-se, então, o valor de ε =217,0 

m2.mol-1, com incerteza padrão de (2,8) mol.m-2. Para expressarmos este valor em 

termos da incerteza expandida com 95% de confiança, tem-se então: 

(217,0 ± 6) mol.m-2. 
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A incerteza padrão ao longo da curva é calculada aplicando-se a Eq. (A1.9), 

indicada na norma ISO/ASTM 51707 (2002) para o cálculo da incerteza na curva 

da interpolação linear : 

2/1

2

2
0

)(
))()((1

)2(,2(
0

















−
−

+−±=
∑

i
i

x xx
xyxy

N
SNFS α . 

(A1.9)

onde; Fα(2,(N-2)) é o valor da distribuição F, no nosso caso α=95%  

A Eq. (A1.9) foi a utilizada para calcular os valores das incertezas na Tabela 

4.4. 
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APÊNDICE II 
 

 

 

VALORES DE ABSORVÂNCIAS NO IRRADIADOR GAMMACELL 
 

11,2 Gy 22,4 Gy 33,6 Gy 56,0 Gy 112,4 Gy 
0,0605 0,1348 0,2139 0,4284 0,6255 
0.0685 0,1527 0,2363 0,4772 0,6689 
0,0703 0,1456 0,2441 0,4631 0,6581 
0,0644 0,1530 0,2469 0,4685 0,6793 
0.0702 0,1565 0,2380 0,4600 0,6994 

 

168,1 Gy 224,2 Gy 280,2 Gy 
0,9966 1,2070 1,3864 
1,0904 1,2760 1,2600 
1,0018 1,3373 1,2434 
1,0808 1,2042 1,2532 
0,9409 1,2865 1,5053 

 

Estes valores correspondem às absorvâncias medidas no gammacell. O valor 

médio das absorvâncias de cada coluna desta, quando substituído na Eq (3.7), 

corresponde aos valores da primeira coluna da Tabela 4.1. Esta tabela serviu para 

determinar a incerteza na repetibilidade do dosímetro Fricke, aproximadamente 

1,5%. 
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ANEXO I 
 

 

 

RESOLUÇAO DO CONMETRO no 12/1988 

O Conselho Nacional de Mertrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

CONMETRO usando das suas atribuições que lhe confere o artigo 3o  da Lei no 5.966 de 11 

de dezembro de 1973, através de sua 20a Sessão Ordinária realizada em Brasília, em 

23/08/1988,  

Considerando que as unidades de medida legais no País são aquelas do Sistema 

Internacional de Unidades – SI, adotado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, cuja 

adesão pelo Brasil foi formalizada através do Decreto Legislativo no 57, de 27 de junho de 

1953,  

Considerando que, a fim de assegurar em todo Território Nacional a indispensável 

uniformidade na expressão quantitativa e metrológica das grandezas, cabe privativamente à 

União, conforme estabelecidos na Constituição Federal, dispor sobre as unidades de 

medida, seu emprego e, de modo geral, o aspecto metrológico de quaisquer atividades 

comerciais, agropecuárias, industriais, técnicas ou científicas, resolve: 

1. Adotar o Quadro Geral de Unidades de Medida, em anexo, no qual constarão os nomes, 

as definições, os símbolos das unidades do SI. 

2. Admitir o emprego de certas unidades fora do SI, de grandezas e coeficientes sem 

dimensões físicas que sejam julgados indispensáveis para determinadas medições.  

3. Estabelecer que o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO seja encarregado de propor as modificações que se tornem 

necessárias ao Quadro anexo, de modo a resolver casos omissos, mantê-lo atualizado e 

dirimir dúvidas que possam surgir na interpretação e na aplicação das unidades legais.  

4. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 12 de outubro de 1988 

Roberto Cardoso Alves 
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Anexo à resolução do CONMETRO no 12, de 12 de outubro de 1988 
Quadro geral de unidades de medida 

ESTE QUADRO GERAL DE UNIDADES (QGU) CONTÉM  

1 – Prescrições sobre o Sistema Internacional de Unidades 

4 – Prescrições sobre outras unidades 

5 – Prescrições gerais  

Tabela 1 – Prefixos SI 

Tabela 2 – Outras Unidades aceitas para o uso com o Sistema Internacional de Unidades 

Tabela 4 – Outras unidades, fora do Sistema Internacional de Unidades, admitidas 

temporariamente 

 

NOTA – São empregadas as seguintes siglas e abreviaturas: 

CGPM – Conferência Geral de Pesos e Medidas (precedida pelo número de ordem seguida 

pelo ano de sua realização) 

QGU – Quadro Geral de Unidades 

SI – Sistema Internacional de Unidades 

Unidade SI – Unidade compreendida no Sistema Nacional de Unidades 
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TABELA 2 – UNIDADES DO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES20 

UNIDADES GEOMÉTRICAS E MECÂNICAS  

UNIDADES  
 

GRANDEZAS 
 

NOME 
 

SIMBOLO 
 

DEFINIÇÃO 
 

OBSERVAÇÕES 
     

Comprimento metro m Metro é o 
comprimento do 
trajeto percorrido pela 
luz no vácuo, durante 
um intervalo de tempo 
de 1/299792458 
segundo 

Unidade de Base – definição adotada 
pela 17a CGPM/1983 

Área Metro quadrado m2 Área de um quadrado 
cujo lado tem 1 metro 
de comprimento 

 

Volume metro cúbico m3 Volume de um cubo 
cuja aresta tem 1 
metro de comprimento 

 

Tempo segundo s Duração de 
9192631770 períodos 
correspondentes á 
transição entre os dois 
níveis hiperfinos do 
estado fundamental do 
césio 133 

Unidade de Base – definição 
ratificada pela 13a CGPM/1967 

Massa quilograma kg Massa do protótipo 
internacional 

1) Unidade de base – definição 
ratiicada pela 3a CGPM/1901 

2) Esse protótipo é conservado no 
Bureau Internacional de Pesos e 
Medidas em Sévres, na França 

Massa específica quilograma por metro cúbico kg/m3 Massa específica de 
um corpo homogêneo, 
em que um volume 
igual a i metro cúbico 
contém massa igual a 
1 quilograma 

 

Quantidade de 
matéria 

mol mol Quantidade de matéria 
de um sistema que 
contém tantas 
entidades elementares 
quantos são os átomos 
contidos em 0,012 
quilograma de carbono 
12 

1) Unidade de base – definição 
ratificada pela 14a CGPM/1971 

2) Quando se utiliza o mol, as 
entidades elementares devem ser 
especificadas, podendo ser 
átomos, moléculas, íons, 
elétrons, ou outras partículas, 
bem como agrupamentos 
especificados de tais partículas. 

Trabalho, Enegia, 
Quantidade de calor 

joule J Trabalho realizado por 
uma força constante de 
1 newton que desloca 
seu ponto de aplicação 
de 1 metro na sua 
direção 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 A TABELA 2 – UNIDADES DO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES - Contém apenas as unidades de medidas 
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UNIDADES DE RADIOATIVIDADE  

UNIDADES  

 

GRANDEZAS 
 

NOME 

 

SIMBOLO 
 

DEFINIÇÃO 
 

OBSERVAÇÕES 
     

Atividade becquerel Bq Atividade de um 

material radioativo no 

qual se produz uma 

desintegração por 

segundo 

 

Exposição Coulomb por 
quilograma 

C/kg Exposição a uma 

radiação X ou gama 

tal que a carga total 

dos íons de mesmo 

sinal produzidos em 1 

quilograma de ar, 

quando liberados por 

fótons  são 

completamentes 

detidos no ar, é de 1 

coulomb em valor 

absoluto  

 

Dose 

Absorvida 

gray Gy Dose de radiação 

ionizante absorvida 

uniformemente por 

uma porção de 

matéria, à razão de 1 

Joule quilograma de 

sua massa 

 

Equivalente de dose sivert Sv Equivalente de dose de 

uma radiação igual a 1 

joule por quilograma 

Nome especial para a unidade SI de 

equivalente de dose 16aCGPM/1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
utilizadas neste trabalho. Para estas unidades e a Tabela são uma cópia igual à da Resolução do CONMETRO no 12/1988 
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TABELA 3 – OUTRAS UNIDADES ACEITAS PARA USO COM O SI, SEM RESTRIÇÃO DE PRAZO  

UNIDADES  

 

GRANDEZAS 
 

NOME 

 

SIMBOLO 
 

DEFINIÇÃO 
 

VALOR

ES EM 

UNID. 

SI 

OBSERVAÇÕES 

Volume litro L 

l  

Volume igual a 1 

decímetro cúbico 

 

0,001m3 

A título excepcional a 16a 

CGPM/1979 adotou os 

dois símbolos l (letra 

minúscula) e L (letra 

maiúscula) como 

símbolos utilizáveis para 

o litro. O símbolo L será 

empregado sempre que  

máquinas de impressão 

não apresentarem 

distinção entre o 

algarismo um e a letra ele 

minúscula, e que tal 

coincidência acarrete a 

probabilidade de confusão

Energia Elétron-volt eV Energia adquirida por 

um elétron ao 

atravessar, no vácuo, 

uma diferença de 

potencial igual a 1volt 

1,60219×

10-19 

(aproxim

adamente

) 
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ANEXO II 
 

 

 

CROSS CALIBRATION NO AR N°°°°:001/2030 - CÂMARA PTW 2532  

 

Especificação 
Câmara de ionização de placas pararelas NE 2532/3C  Série 1090 com eletrômetro  NE 
2670 A, Série 147  em termos de kerma no ar para baixas energias de feixes de raios-X. 
 
Sistema de Medida de Referência 
Eletrômetro: NE, modelo 2670, n° de série 147.  
Câmara de Ionização: PTW 23342, 21 de fevereiro de 2003 
Certificado de Calibração: IAEA, n°BRA/07/02, 18/04/2002. 
Phantom: PMMA da Nuclear Enterprise com dimensões de 13,0 x 13,0 x 3,4 cm. 

 

Fonte de Radiação 

Feixe de raios-X produzido por um Pantak 160 kV 
 

Condições Climáticas 

Temperatura:  Min.21,73 oC,  Max 22,24.oC 
Pressão atmosférica Min 10,10  kPa, Max  101,15 kPa 
Umidade relativa           Em torno de 55 % 

 

Condições do Teste 

Posicionamento da câmara: A janela da câmara foi posicionada no campo de radiação com a sua 
superfície perpendicular ao raio central do feixe. 
 
Ponto de referência do detetor: Centro geométrico da superfície do volume sensível da câmara 
de ionização. 

 

Fatores de Calibração, NK, em termos de kerma no ar livre 

Potencial 
(kV) 

Filtração 
Adicional 
(mm Al) 

Camada Semi-
Redutora 
(mm Al) 

[(µern/ρ)W,AIR]FREE AIR Retro 
Espalhamento 

B 

Taxa de 
Kerma 

(Gy/min) 

Fator de 
Calibração, 

NK 
(Gy/u.e.) 

30 0,447 0,370 1,034 1,044 0,1405 1,064 
50 0,894 1,021 1,021 1,100 0,1927 1,047 
70 3,965 3,110 1,024 1,158 0,09265 1,016 
100 4,164 4,520 1,031 1,175* 0,1895 1,012 

Filtração inerente: 1 mm Be, DFC = 50 cm, φ = 3,03 CM, *valor extrapolado 
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Determinação do kerma no ar 

O Kerma no ar, Ka, em unidades de Grays (Gy) é obtido a partir da leitura M do sistema de medida 
por: 

Ka = NK * M * Kρ 
 
NK  fator de calibração em temos de kerma no ar (Gy/u.e.) 
M leitura do sistema de medida em unidades de escala (u.e.) 
Kρ fator de correção para a densidade do ar (condições de referência, T=20,00 °C; p=101,13 

kPa). 
 

 












 +=
P

TkTP
13,101

15,293
15,273  

 
T temperatura em oC nas vizinhaças da câmara durante a medida  
P pressão atmosférica em kPa nas vizinhaças da câmara durante a medida 
 
Incerteza 

A incerteza total na transferência do fator de calibração não excede 1% do valor especificado no 
certificado de calibração da câmara de referência (1,3%).  
 


