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Anexo I 

 

 

A Unidade de Tecnologias de Radiação (UTR), situada no Instituto Tecnológico e 

Nuclear é, tal como já anteriormente referido, uma instalação de dimensão semi-industrial 

de irradiação gama contínua, com fonte de Cobalto 60. 

 

Trata-se de uma instalação de fonte auto-selável com um irradiador planar de fonte seca, 

cuja actividade nominal é de 1,5x10
16 

Bq (405 kCi). 

De referir ainda que a actividade de uma fonte radioactiva é definida como o número de 

desintegrações por unidade de tempo. A actividade tem como unidade do Sistema 

Internacional o Bequerel (Bq), sendo 1 Bequerl (Bq) = 1 desintegração por segundo. No 

entanto, por vezes o Curie (Ci) é também utilizado para quantificar a actividade de uma 

fonte (1 Ci = 3,7x10
10

 desintegrações⋅s
-1

 = 3,7x10
10

 Bq). 

 

O irradiador propriamente dito consiste numa estrutura paralelepipédica quadrangular 

com uma área total de 0,864 m
2
, que comporta trinta tubos de aço-inox com 16 mm de 

diâmetro interno, para acondicionamento dos lápis de 
60

Co. Estes são pequenos tubos (81 

mm de comprimento e 11 mm de diâmetro externo), também de aço-inox, onde se 

encontram os elementos de 
60

Co, duplamente selados e encapsulados [1]. 

 

Na posição de armazenamento o irradiador encontra-se recolhido num sarcófago 

blindado, constituído por um poço de betão revestido com blocos de ferro com refrigeração 

por circulação de água em tubos de aço-inox. O transporte do irradiador até à posição de 

irradiação é assegurado por um sistema electromecânico. 

 

Este conjunto faz parte integrante da câmara de irradiação. Esta consiste numa estrutura 

em betão de alta densidade (2,23 g⋅cm
-3

), com uma área total de 30,75 m
2
, delimitada por 

paredes de espessura entre 1,8 e 2,0 m, as quais funcionam como um escudo biológico 

contra as radiações. O escudo biológico integra ainda um labirinto com 23,3 m de extensão, 

através do qual se acede ao interior da câmara de irradiação (vd. Figura A1) [1]. 
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Figura A1: Diagrama 3D da câmara de irradiação e labirinto da UTR:  

1- Irradiador plano; 2- Escudo biológico; 3- Posições de irradiação em ciclo; 4- Posições de espera; 

5- Sistema electropneumático de carga, rearranjo e descarga dos contentores; 6- Trajectória dos produtos 

em ciclo de irradiação (adaptado de [1]). 

 

O processo de irradiação de cargas industriais decorre 

usualmente em modo contínuo, sendo os produtos a 

irradiar transportados através de um monocarril, a uma 

velocidade constante de 6,7 m⋅min
-1

, em trinta e oito 

contentores. Estes contentores são carregados e 

descarregados automaticamente através de um sistema 

robótico electropneumático, podendo acomodar na vertical 

quatro caixas de 40x40x40 cm
3
 (caixa padrão) (vd. Figura 

A2), ou duas de 40x40x85 cm
3
 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura A2: Sistema robótico. 

No interior da câmara de irradiação os contentores dispõem-se em quatro filas paralelas, 

duas de cada lado do irradiador, de sete contentores cada, totalizando vinte e oito posições 

de irradiação. Os restantes contentores encontram-se ao longo do trajecto em posições de 

espera [1]. 

 
[1] Mendes, C.M., Almeida, J.C., Botelho, M.L., Cavaco, M.C., Almeida-Vara, E. And 

Andrade, M.E. (1990) The Portuguese gamma irradiation facility. Radiat. Phys. Chem. 35: 

576-579. 

[2] Andrade, M.E., Coelho, N. and Oliveira, J.E. (1995) Upgrading of a gamma radiation 

facility. Radiat. Phys. Chem. 46: 503-506. 
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Anexo II 

 

 

Um correcto processo de irradiação depende da precisão e reprodutibilidade da 

avaliação da quantidade de radiação ionizante depositada num produto, e a taxa a que é 

depositada. O principal objectico da dosimetria consiste em determinar a quantidade de dose 

absorvida no produto numa dada localização. A dosimetria é assim considerada um 

elemento chave na caracterização das instalações, na validação do processo e na 

monitorização de rotina do processo. 

 

A solução de sulfato ferroso (dosímetro de Fricke) é um dos dosímetros de referência 

mais utilizados para a radiação γ. 

Trata-se de uma solução (saturada com oxigénio gasoso) de sulfato ferroso (0,001M), 

cloreto de sódio (0,001M) e ácido sulfúrico (0,4M) em água destilada. Sendo uma solução 

aquosa é considerada equivalente à água e aos tecidos biológicos no que diz respeito à 

absorção do número de fotões e electrões, ao número atómico efectivo e à densidade. 

Apresenta como principal desvantagem o facto de apenas medir de forma precisa, doses 

de radiação compreendidas entre 40 e 400 Gy (e de não ser suficientemente estável durante 

longos períodos de tempo, o que impossibilita a sua comercialização). 

O seu modo de funcionamento é contudo muito simples: os iões Fe
2+

 presentes na 

solução aquosa são oxidados pela radiação γ, transformando-se em iões Fe
3+

, os quais 

possuem um pico de absorção na região do ultravioleta a 305 nm, sendo a dose de radiação 

absorvida proporcional à concentração do ião férrico formado. Assim, através da medição, 

por espectrofotometria, da absorvância da solução após irradiação (utilizando a solução 

dosimétrica não irradiada como branco), pode-se determinar a dose de radiação absorvida 

com um limite de precisão de aproximadamente ±1%, com base na seguinte equação: 

 

)25(007,01

275
)(

−∗+

∆∗
=

T

A
GyD  

sendo D a dose de radiação absorvida expressa em gray (Gy), ∆A a variação de absorvância 

a 305 nm entre a solução de Fricke irradiada e não irradiada, e T é a temperatura de leitura 

de A expressa em graus celsius (ºC). 
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Na dosimetria de um dos locais de irradiação estudados foram utilizados três suportes 

em madeira colocados no chão, alinhados paralelamente ao irradiador, possibilitando assim, 

12 posições de irradiação (vd. Figura A3).  

 

 

  Figura A3: Local de irradiação estudado. 

 

Cada uma das posições foi então preenchida com um tubo de pirex (onde seriam 

acomodadas as amostras para irradiação), cada um contendo uma ampola de vidro com 5 

cm
3
 de solução de Fricke colocada na posição central do tubo. De seguida procedeu-se à 

irradiação γ das ampolas durante diferente intervalos de tempo, seleccionados de forma a 

que a dose absorvida se situasse dentro dos limites de utilização do dosímetro. 

Após irradiação as ampolas foram deixadas em repouso durante 30 minutos para 

assegurar que o processo de oxidação estava completo, e a absorvância (a 305 nm) e a 

temperatura (com um termopar) das soluções de Fricke medidas. Com base na equação 

anteriormente apresentada calcularam-se as doses absorvidas, que foram utilizadas na 

construção de curvas de calibração da dose de radiação absorvida (Gy) em função do tempo 

de exposição (s). 

O débito de dose de cada posição de irradiação foi calculado com base no declive da 

recta de regressão ( bmxy += ), considerando-se com variável independente o tempo e 

como variável dependente a dose absorvida. As equações das rectas obtidas, assim como 

dos parâmetros estatísticos mais representativos, encontram-se resumidos na Tabela A1. Na 

Figura A4 apresenta-se um esquema onde se mostra o débito de dose correspondente a cada 

uma das posições da geometria de irradiação estudada. 

Irradiador Gama - 
60

Co 
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Tabela A1: Débitos de dose estimados para cada posição da geometria de irradiação em 

estudo. 

Posição de 

irradiação 

Equação da recta r
2
 Débito de dose  

(kGy⋅h-1) 

1 y = 0,1067x + 11,8480 0,9991 0,384 

2 y = 0,1095x + 8,7217 0,9961 0,394 

3 y = 0,1108x + 1,5546 0,9994 0,399 

4 y = 0,1044x + 16,0750 0,9993 0,376 

5 y = 0,1188x + 0,4836 0,9988 0,428 

6 y = 0,1232x + 2,1659 0,9974 0,444 

7 y = 0,1291x - 1,8595 0,9998 0,465 

8 y = 0,1287x - 3,6043 0,9983 0,463 

9 y = 0,1280x - 1,3146 0,9982 0,461 

10 y = 0,1257x - 4,0653 0,9988 0,453 

11 y = 0,1266x - 5,9279 0,9977 0,456 

12 y = 0,1160x + 0,1329 0,9990 0,418 

 

 

 

 

Irradiador Gama - Co 60 

 

Grelha 2 (lado esquerdo) 

Pos.1 Pos.2 Pos.3 Pos.4 Pos.5 Pos.6 Pos.7 Pos.8 Pos.9 Pos.10 Pos.11 Pos.12 

0,384 0,394 0,399 0,376 0,428 0,444 0,465 0,463 0,461 0,453 0,456 0,418 

(taxas de dose em kGy⋅h-1) 

          Entrada na câmara 

                   de irradiação 

Figura A4: Esquema representativo do débito de dose correspondente a cada uma das posições 

da geometria de irradiação estudada. 

 


