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RESUMO 

 

Dosímetros termoluminescentes (TLDs) são amplamente empregados na monitoração 

individual. Embora já estabelecida, ainda não existe regulamento técnico definido para avaliação deste 

tipo de monitoração individual de extremidades no país. Assim, este trabalho tem como objetivo 

avaliar os requisitos de desempenho de dosímetros de LiF:Mg,Ti segundo a norma IEC – 62387 

(2012) e determinar um algoritmo de dose na grandeza operacional HP (0,07) para implantação do 

dosímetro no Laboratório de Proteção Radiológica (LPR/DEN-UFPE). Para isso, foram utilizados 150 

dosímetros fabricados pela RADOS. Para determinar o algoritmo de dose, foram aplicados fatores de 

correção para sensibilidade individual do dosímetro, fator de calibração, utilizando uma curva de 

resposta-dose, e correção da dependência energética e angular. O coeficiente de variação da resposta 

TL foi avaliado a partir de dosímetros irradiados com escalas de dose entre 0,2 e 80 mSv irradiados 

numa fonte de raios gama de Cs-137. Para avaliar a linearidade da resposta deste dosímetro, foi 

utilizada a mesma metodologia aplicada ao coeficiente de variação, onde foi observada uma não-

linearidade para doses abaixo de 0,8 mSv. Para investigar o efeito após doses altas, os dosímetros 

foram submetidos a uma irradiação numa fonte de Co-60 com 2 Gy, tratados termicamente e 

novamente irradiados com dose de 1 mSv numa fonte de Cs-137. A dependência energética e angular 

foi determinada a partir de coeficientes angulares obtidos com feixe de radiação X nas qualidades ISO-

N, por sua vez, variando as angulações entre 0° e 60° utilizando doses de 2 mSv.  Posteriormente, foi 

avaliada a influência do desvanecimento dos dosímetros com intervalos de tempo de leitura TL entre 

uma hora e um mês após a irradiação utilizando três parâmetros de aquecimento pré-leitura diferentes, 

onde o parâmetro de 160 °C por 16 segundos foi considerado o mais adequado para avaliação. O 

estudo dos requisitos de desempenho do dosímetro permitiu observar que os dosímetros apresentam 

reprodutibilidade, linearidade e estabilidade mesmo após altas doses e estão dentro dos critérios de 

aceitação definidos pela IEC – 62387. Para corrigir a dependência energética e angular dos dosímetros, 

foi aplicado o fator de correção de 0,90. Na avaliação do desvanecimento, observou-se que a resposta 

relativa entre os dosímetros lidos em diferentes intervalos de tempo não apresentam variação. Conclui-

se que o dosímetro RADOS foi avaliado e pode ser empregado de maneira confiável para estimar o HP 

(0,07) em extremidades no LPR/DEN-UFPE. 

Palavras-chave: LiF:Mg,Ti. Dosimetria. Extremidades. Dosímetro RADOS. IEC – 62387. 
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ABSTRACT 

 

 Thermoluminescent dosimeters (TLDs) are widely employed in individual monitoring. 

Although already established, there is still no technical regulation defined for the evaluation of this 

type of monitoring of extremity in Brazil. Thus, the objective of this work is to evaluate the 

performance requirements of LiF: Mg, Ti dosimeters according to IEC - 62387 (2012) and to 

determine a dose algorithm in operational quantity 𝐻𝑃 (0.07) for using the dosimeter on Laboratory of 

Radiation Protection (LPR-DEN/UFPE). For this, 150 dosimeters manufactured by RADOS were 

used. To determine the dose algorithm, correction factors were applied for individual dosimeter 

sensitivity, calibration factor, using a dose-response curve, and correction of energy and angular 

dependence. The coefficient of variation of the TL response was evaluated from irradiated dosimeters 

with doses scales between 0.2 and 80 mSv irradiated at a gamma ray source of Cs-137. To evaluate the 

linearity of this dosimeter, the same methodology applied to the coefficient of variation was used, 

where a non-linearity was observed for doses below 0.8 mSv. To investigate the effect after high 

doses, the dosimeters were irradiated at a Co-60 source with 2 Gy, thermally treated and again 

irradiated at a dose of 1 mSv at a source of Cs-137. The energetic and angular dependence was 

determined from angular coefficients obtained with beam of X radiation in the ISO-N qualities, in turn, 

varying the angulations between 0 ° and 60 ° using doses of 2 mSv. Subsequently, the influence of the 

fading of the dosimeters with TL reading time intervals between one hour and one month after 

irradiation was evaluated using three different pre-reading heating parameters, where the parameter of 

160 ° C for 16 seconds was considered the most suitable for evaluation. The study of the performance 

requirements of the dosimeter showed that the dosimeters have reproducibility, linearity and stability 

even after high doses and are within the acceptance criteria defined by IEC - 62387. To correct the 

energy and angular dependence of the dosimeters, the correction factor of 0.90 was applied. In the 

evaluation of the fading, it was observed that the relative response between the dosimeters read at 

different time intervals did not present variation. It is concluded that the RADOS dosimeter has been 

evaluated and can be used reliably to estimate the 𝐻𝑃(0,07) at the extremities in LPR-DEN/UFPE. 

Keywords: LiF:Mg,Ti. Dosimetry. Extremity. RADOS Dosimeter. IEC – 62387. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o banco de dados nacional do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN), denominado Gerência de Dose 

Ocupacional Externa ou GDOSE (CNEN, 2017), há no Brasil, mais de 140 mil indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOEs) vinculados a instituições que utilizam radiação ionizante 

em seus procedimentos e utilizam dosímetros para monitoração da dose ocupacional. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP – do inglês International 

Commissionon Radiological Protection) recomenda valores para os limites de dose nas 

grandezas Dose Equivalente e Dose Efetiva para fins de estimativa da dose ocupacional 

(ICRP, 2007). No Brasil, estas recomendações são incorporadas na legislação através da 

Norma Nacional 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 2011). Entretanto, 

as grandezas Dose Equivalente e Dose Efetiva não são diretamente mensuráveis, uma vez que 

dependem do conhecimento do tipo de radiação e do valor da dose absorvida em cada órgão 

ou tecido. Desta forma, a Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (ICRU 

– do inglês International Commission on Radiation Units & Measurements) definiu na 

publicação ICRU 47 (1992), as grandezas operacionais 𝐻𝑃 (𝑑) como a melhor estimativa das 

grandezas citadas sendo utilizadas para radiações fortemente penetrantes, o 𝐻𝑃 (10), 

considerado a grandeza que melhor estima a Dose Efetiva e utilizado para comparações com o 

limite de 20 mSv/ano (CNEN, 2011). Já para radiações fracamente penetrantes, a grandeza 

que melhor estima a dose na pele é o 𝐻𝑃 (0,07), que também é utilizada para dosimetria em 

extremidades, com limite de 500 mSv/ano e para o cristalino, o 𝐻𝑃 (3), com limite de 

20 mSv/ano. 

Entretanto, estas grandezas operacionais ainda não foram implantadas no Brasil, sendo 

utilizada provisoriamente a grandeza Equivalente de Dose para Fótons (Dose Individual, 𝐻𝑋), 

para dosimetria de corpo inteiro e sem grandeza definida para dosimetria de extremidade ou 

cristalino (CNEN, 2011). Segundo a posição regulatória PR 3.01/005 da Norma 3.01 da 

CNEN, as grandezas somente serão implantadas após estudos sobre seu impacto.  

Em paralelo, o Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia 

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (LPR - DEN/UFPE) iniciou suas atividades 

em 1976 e utiliza como dosímetros os filmes radiográficos para dosimetria de corpo inteiro. 

Atualmente, o laboratório procura implantar técnicas de monitoração de extremidade por 

dosimetria termoluminescente. No entanto, para validar um sistema novo de monitoração 
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individual para extremidade, é necessário definir algoritmos de dose e realizar uma avaliação 

da resposta dosimétrica dos monitores de acordo com normas internacionais ou nacionais. 

Uma das normas mais recentes é a norma IEC – 62387 (2012). Atualmente não há requisitos 

técnicos para Critérios de Desempenho de dosímetros de extremidade pelo Comitê de 

Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração - CASEC – IRD/CNEN. 

Portanto, buscando contribuir, através de uma análise crítica dos requisitos da norma 

IEC – 62387 (2012), para o estabelecimento de requisitos técnicos na área de monitores de 

extremidade e, tendo em vista a atual busca pela a implementação em nível nacional das 

grandezas 𝐻𝑃 (𝑑) no país, este trabalho tem como objetivo estabelecer algoritmos e 

caracterizar o dosímetro TL RADOS para dosimetria de extremidade, na grandeza 

operacional 𝐻𝑃 (0,07), no LPR - DEN/UFPE. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A monitoração das radiações externas visa obter informações sobre as condições de 

radiação associadas com as operações que estão sendo executadas e que são divididas em dois 

tipos: 

a) Monitoração de área – é a monitoração do ambiente de trabalho e tem por objetivo 

garantir que as condições operacionais sejam satisfatórias (ICRU, 1992). 

b) Monitoração Individual – corresponde à monitoração do indivíduo ao longo de suas 

atividades no ambiente de trabalho utilizando as grandezas operacionais para esta 

monitoração. 

 

2.1 GRANDEZAS OPERACIONAIS 

 

O sistema de limitação de dose é estabelecido para indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOE) ou para indivíduos do público de modo que os efeitos determinísticos da 

radiação sejam evitados e a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos seja reduzida a 

níveis aceitáveis. Para fins dosimétricos, dentre as grandezas definidas pela ICRU (ICRU, 

1985; ICRU, 1993) aquela considerada fundamental é a dose absorvida. 

A dose absorvida, por definição, é a medida da energia média depositada 𝑑𝜀 ̅ em um 

volume com massa “𝑑𝑚”, como mostra a Equação 1. A unidade de dose absorvida é joule por 

quilograma (J/kg), que recebe o nome especial de gray (Gy). 

 

𝐷 =
𝑑�̅�

𝑑𝑚
     (1) 

 

A correlação entre os efeitos provocados pela deposição de energia em tecido e órgãos 

e a dose absorvida é uma função complexa que envolve, além da própria dose, outros fatores 

como o tipo do tecido ou órgão considerado e a qualidade da radiação envolvida no processo. 

Assim, uma dada dose absorvida pode resultar em diferentes níveis de danos biológicos 

dependendo do tipo da radiação. Por isso, foram definidas grandezas específicas para proteção 

ao IOE tais como a dose equivalente e dose efetiva. Estas grandezas levam em consideração, 

respectivamente, o tipo de radiação e o órgão ou tecido irradiado.  
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A dose equivalente (𝐻𝑇,𝑅) em um tecido ou órgão é definida como sendo o produto da 

dose absorvida média (𝐷𝑇,𝑅), e um fator de ponderação da radiação, 𝑤𝑅, para cada tipo de 

radiação (TURNER, 2007) conforme a Equação 2: 

 

𝐻𝑇,𝑅 =  ∑ 𝑤𝑅

𝑅

× 𝐷𝑇,𝑅 (2) 

 

Os valores de 𝑤𝑅 especificados pela ICRP (2007) e são mostrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Fatores de Ponderação da Radiação, 𝒘𝑹, de acordo com a ICRP. 

Radiação 𝒘𝑹 

Fótons 1 

Elétrons e múons 1 

Prótons e píons carregados 2 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e íons pesados 20 

Nêutrons Em função 

da energia 

Fonte: ICRP (2007) 

 

A Dose Equivalente não leva em consideração a radiossensibilidade de diferentes 

órgãos ou tecidos. Logo, fatores de ponderação dos tecidos foram definidos de tal modo a 

permitir essa comparação. A dose efetiva (𝐸) foi definida como sendo a média ponderada das 

doses equivalentes nos órgãos: 

 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇 ×

𝑇

𝐻𝑇,𝑅 (3) 

onde: 

𝐻𝑇,𝑅 é a Dose Equivalente; 

𝑤𝑇 é o fator de ponderação para o tecido ou órgão T (Tabela 2).  

 A unidade no Sistema Internacional (SI) é o sievert (𝑆𝑣).  
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Tabela 2: Fator de ponderação para órgão (𝒘𝑻) 

Órgão ou tecido 𝒘𝑻 ∑ 𝒘𝑻 

Medula Óssea, pulmão, estômago, mama e demais* 0,12 0,72 

Gônadas 0,08 0,08 

Bexiga, esôfago, fígado e tireóide 0,04 0,16 

Superfície óssea, cérebro, glândulas salivares e pele 0,01 0,04 

 Total 1,00 

*Demais tecidos: adrenal, região torácica, vesícula, coração, rins, linfonodos, musculares, mucosa oral, 

pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero/colo uterino. Fonte: ICRP (2007) 

 

Como a Dose Efetiva não é diretamente mensurável, a ICRU definiu nas publicações 

ICRU 39 (1985), ICRU 43 (1992) e ICRU 47 (1992), as grandezas operacionais Equivalente 

de Dose Pessoal. 

O Equivalente de Dose (𝐻𝑃 (𝑑), 𝐻∗ (d) ou H’(d)) é o equivalente à dose no tecido 

mole abaixo de um ponto específico sobre o corpo na profundidade 𝑑. As grandezas em 

equivalente de dose dividem-se entre equivalente de dose pessoal ou ambiental. Para 

monitoração de área são recomendadas as grandezas 𝐻∗ (10) para radiações fortemente 

penetrantes, 𝐻’(0,07;  𝛺) para radiações fracamente penetrantes na pele e 𝐻’(3;  𝛺) para 

monitoração de área do cristalino. Analogamente, para monitoração individual, foram 

propostos os Equivalentes de Dose Pessoal: 𝐻𝑃 (10) como a melhor estimativa da dose 

efetiva por dosímetros de corpo inteiro; 𝐻𝑃 (0,07) para estimativa de dose em extremidade; e 

𝐻𝑃 (3) para estimativa da dose no cristalino. A unidade no SI é o sievert (𝑆𝑣). É 

recomendado que qualquer estimativa de Equivalente de Dose Pessoal deve incluir uma 

especificação da profundidade de referência 𝑑 (ICRU, 1985).  

As grandezas operacionais serão descritas a seguir e estão resumidas na Tabela 3, que 

também mostra suas correlações com as grandezas de proteção radiológica em função da 

finalidade de medição. Todas elas foram definidas originalmente com base na esfera ICRU, 

que é composta de material equivalente ao tecido humano com 30 cm de diâmetro (densidade 

de 1 g/cm3, composição de massa de 76,2% de oxigênio, 11,1 % de carbono, 10,1% de 

hidrogênio e 2,6 % de nitrogênio) (ICRU, 1985). A esfera ICRU tem, portanto, composição 

aproximada à do corpo humano no que diz respeito ao espalhamento e à atenuação do campo 

de radiação considerado. Entretanto, devido a dificuldades de calibração dos dosímetros 
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pessoais, a definição de 𝐻𝑃 (𝑑) foi estendida para fantomas apropriados, que serão descritos a 

seguir. 

Tabela 3: Grandezas operacionais para monitoração da exposição externa. 

Finalidade Monitoração de área Monitoração pessoal 

 

Monitorar a dose efetiva, 

E 

 

Equivalente de Dose 

Ambiental 𝐻∗ (10) 

Equivalente de Dose 

Pessoal 𝐻𝑃 (10) 

 

Monitorar a dose 

equivalente à pele, H 

 

Equivalente de Dose 

Direcional 𝐻′ (0,07) 

Equivalente de Dose 

Pessoal 𝐻𝑃 (0,07) 

Monitorar a dose 

equivalente no cristalino, 

H 

Equivalente de Dose 

Direcional 𝐻′ (3) 

Equivalente de Dose 

Pessoal 𝐻𝑃 (3) 

Fonte: CNEN, 2011 

 

As grandezas operacionais devem ser diretamente mensuráveis (ICRU, 1993) e 

obtidas a partir das grandezas físicas básicas (ex: kerma) através de coeficientes de conversão. 

A variação do Equivalente de Dose Pessoal normalizado para o valor de kerma ar em função 

da energia do fóton incidente é mostrada na Figura 1, que também compara os valores 

normalizados de Equivalente de Dose Pessoal no fantoma ICRU Slab1 com a Dose Efetiva na 

incidência ântero-posterior, AP2, em um fantoma humano. Observa-se que a determinação do 

valor de Equivalente de dose por um dosímetro deve ser maior ou, pelo menos, igual ao da 

dose efetiva para todas as energias. Dessa forma, garante-se que, para fins de proteção 

radiológica, o valor da dose efetiva no indivíduo não seja subestimada ou excessivamente 

superestimada. 

 

 

 

 

                                                 
1Fantoma Slab: Simulador de estrutura apropriado para calibração de dosímetros em termos de 𝐻𝑃  (10). 
2AP: Incidência radiográfica onde o raio central incide Anteriormente ao paciente e sai Posteriormente. 
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Figura 1: Dependência Energética do 𝑯𝑷 (𝟏𝟎) e da Dose efetiva normalizado pelo valor de 

kerma ar. 

 

O Equivalente de Dose Pessoal (𝐻𝑃  (10)) é maior do que a Dose Efetiva em todas as energias. 

Fonte: Alvarez, J.L. (2011) 

 

A Figura 2 mostra a dependência energética do Equivalente de Dose Pessoal para 

extremidades (𝐻𝑃 (0,07)) normalizado pelo valor de kerma ar em relação ao valor de 

𝐻𝑃 (10). Observa-se que, para baixas energias, existe uma grande diferença de dependência 

energética entre 𝐻𝑃 (0,07) e 𝐻𝑃 (10). Essa discrepância diminui à medida que se aumenta a 

energia dos fótons incidentes, o que se justifica pelo fato de que essas grandezas são definidas 

como o equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo de radiação 

expandido na esfera ICRU a uma profundidade de 0,07 e 10 mm do raio, respectivamente. 

 

Figura 2: Comparação da dependência energética entre 𝑯𝑷 (𝟏𝟎) e 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕). 

 

Fonte: Alvarez, J.L. (2011) 

 

Uma vez que as grandezas consideram o retroespalhamento causado pelo trabalhador, 

para a calibração dos dosímetros em termos de 𝐻𝑃 (𝑑), deve-se utilizar fantomas 
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confeccionados de PMMA – (polimetilmetacrilato). Em 1985, a ICRU 39 recomendava a 

esfera ICRU como possível fantoma para calibração dos dosímetros. Posteriormente, a ICRU 

47 (1992) passou a recomendar os fantomas de PMMA, que são mais convenientes para 

calibração de dosímetros individuais em termos de 𝐻𝑃 (𝑑), porque sua densidade é próxima à 

do tecido ICRU e seu retroespalhamento é também similar ao da esfera ICRU, sendo muito 

próximos ao tecido, tanto para fótons quanto para nêutrons (BÖHM; SUAREZ, 2001). 

Atualmente, existem três fantomas padronizados pela ISO (1999) para calibração e 

testes com radiação de fótons, nêutrons e beta: 

 

a) Fantoma SLAB de água é utilizado para calibração dos dosímetros de corpo 

inteiro. Ele representa o tronco humano no que diz respeito ao retroespalhamento 

da radiação incidente e possui as seguintes dimensões: 300 mm x 300 mm x 

150 mm de profundidade. O lado frontal do fantoma consiste de uma placa de 

2,5 mm de espessura de PMMA com densidade de 1,19 𝑔/𝑐𝑚3 e uma composição 

de 8,05% de hidrogênio, 59,99% de carbono e 31,96% de oxigênio. Os demais 

lados do fantoma são de 10 mm de PMMA. 

b) Fantoma PILLAR de água é utilizado para calibração dos dosímetros de pulso. 

Esse fantoma representa um braço ou tornozelo no que diz respeito ao 

retroespalhamento da radiação incidente e tem formato de um cilindro circular com 

um diâmetro de 73 mm e 300 mm de comprimento. Suas paredes consistem de 

PMMA, sendo as paredes circulares com espessura de 2,5 mm e as paredes das 

extremidades, com espessuras de 10 mm. 

c) Fantoma ROD constituído por um cilindro sólido de PMMA um diâmetro de 

19 mm e 300 mm de comprimento. É Utilizado para calibração de dosímetros na 

forma de anel.  

 

Os coeficientes de conversão estabelecidos nos padrões referenciam-se unicamente 

aos fantomas de referência (Anexo A). O uso consistente dos fantomas recomendados permite 

comparar as calibrações testadas em laboratórios diferentes. Um desenho esquemático dos 

fantomas é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3: Fantomas ICRU 

 

(a) Fantoma SLAB; (b) Fantoma PILLAR; (c) Fantoma ROD. 

 

Existem três principais técnicas para a monitoração individual: a dosimetria 

fotográfica; a dosimetria opticamente estimulada; e a termoluminescente. Os dosímetros 

utilizados neste trabalho são do tipo termoluminescente, encapsulados em porta-dosímetros na 

forma de anel para dosimetria de extremidades. Para a melhor compreensão dos requisitos 

necessários para um dosímetro neste tipo de aplicação, faz-se necessário inicialmente uma 

breve descrição da técnica termoluminescente, das grandezas operacionais e dos algoritmos 

de dose utilizados para dosimetria pessoal aplicados a fim de obter a melhor estimativa da 

grandeza operacional apropriada. 

 

2.2 TERMOLUMINESCÊNCIA 

 
A luminescência é um fenômeno caracterizado pela emissão de luz visível de um 

material previamente submetido à radiação ionizante, em resposta a algum estímulo externo, 

tais como calor, estímulo óptico, excitação mecânica, por reações químicas, radiação 

eletromagnética ou mesma a própria radiação ionizante (CHEN; McKEEVER, 1997). O 

tempo de emissão luminescente após a excitação também é um parâmetro de caracterização 

luminescente, podendo ser fluorescência, quando a emissão ocorre em tempos inferiores a 

10−8s, fosforescência, com emissão em um tempo superior a 10−8s, e termoluminescência 

em tempo superior a 10−7s. 

A Termoluminescência (TL) ocorre quando o estímulo externo é realizado por meio 

de aquecimento. Este fenômeno é explicado usando o modelo de bandas para níveis de 

energia dos elétrons para sólidos cristalinos. De acordo com este modelo, existem nos 

(b) (c).(a)
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materiais cristalinos três regiões bem definidas: a banda de valência, que corresponde à faixa 

de energia em que os elétrons estão presos à estrutura cristalina, ou seja, não possuem energia 

suficiente para se difundir pela estrutura; a banda de condução na qual os elétrons estão livres 

e podem assim conduzir corrente elétrica e se difundir pela estrutura cristalina. E, separando 

estas bandas, existe uma região de estados energéticos não permitidos aos elétrons, chamada 

de região proibida3 ou gap. 

Nos materiais termoluminescentes, geralmente cristais iônicos, a banda de valência 

está repleta de elétrons, e a banda de condução, vazia; imperfeições e defeitos na rede 

cristalina dão origem a estados metaestáveis de energia localizados na região proibida, 

chamados de armadilhas (KNOLL, 2000). Quando um cristal absorve energia, vários elétrons 

da banda de valência são deslocados para a banda de condução, deixando buracos na banda de 

valência.  

As armadilhas de elétrons situam-se mais perto da banda de condução e as armadilhas 

de buraco situam-se próximas à banda de valência. Esses dois grupos estão separados pela 

energia de Fermi, 𝐸𝑓, como mostra a Figura 4. As distâncias em energia (𝑒𝑉) dos grupos de 

armadilhas são chamadas de energia de ativação. 

 

Figura 4: Transições eletrônicas em um material isolante excitado com radiação. 

 

(a) ionização, (b) e (e) armadilhamento de elétrons e buracos, (c) e (f) liberação de elétrons e buracos, (d) e 

(g) recombinação indireta, (h) recombinação direta. Os elétrons vazios são os círculos cheios, já os 

buracos, os vazios. 

Fonte: Adaptado de McKEEVER, 1985 

 

Em consequência da interação da radiação com o material, são criados pares de 

elétron-buraco cujos elétrons são promovidos à banda de condução (a). Estes podem mover-se 

                                                 
3 Note que apesar do nome “região”, esta faixa de energia cuja transições são proibidas não definem um espaço.  
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pelo cristal e a maioria dos elétrons pode ser capturada pelas armadilhas. O mesmo processo 

acontece com os buracos criados na banda de valência. O armadilhamento de elétrons é 

representado pela transição (b) e o armadilhamento de buracos, pela transição (e). No caso de 

fósforos TL4, as armadilhas possuem grande estabilidade à temperatura ambiente, o que 

significa que os elétrons permanecem armadilhados até que uma energia significamente maior 

que a temperatura ambiente seja capaz de liberá-los. Esta energia requerida pode ser 

proveniente de excitação térmica ou óptica. Consequentemente, ocorrem as transições (c) e (f) 

e mais uma vez os elétrons e buracos ficam livres para se mover através do cristal. 

Estando livres, eles podem recombinar-se com portadores de carga de sinais opostos 

nos chamados centros de recombinação (transições (g) e (d)).  

A Figura 5 mostra 𝐷ℎ, que separa as armadilhas que liberam elétrons (buracos) 

quando o cristal recebe estímulo, seja por calor ou luz ultravioleta (UV). As que servem de 

centros de recombinação, que estão entre 𝐷𝑒 e 𝐸𝑓, que ficam para elétrons e entre 𝐷ℎ e 𝐸𝑓, 

para os buracos. 

 

Figura 5: Níveis de energia, centros e armadilhas em um cristal isolante no zero absoluto 

 

Fonte: Adaptado de McKEEVER, 1985 

 

É possível entender o mecanismo de emissão TL, utilizando armadilhas e centros de 

recombinação, conforme mostra a Figura 6, onde 𝑛 é uma armadilha contendo um elétron 

cuja captura ocorreu após a absorção da energia da radiação incidente. Quando o cristal é 

aquecido, o elétron recebe energia suficiente para migrar para a banda de condução até ser 

capturado pelo centro de recombinação, onde se recombina com o buraco, liberando luz. É 

                                                 
4 Os materiais que exibem termoluminescência são denominados fósforos TL (YOSHIMURA, 1980). 
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conhecido que, para um cristal existem inúmeras armadilhas 𝑛 de energia 𝐸, assim como 

vários centros de recombinação. A luz emitida pelo cristal é gradativamente registrada por 

uma fotomultiplicadora que irá converter os fótons de luz em corrente elétrica e, por fim, será 

registrado o sinal termoluminescente. Esse sinal TL é proporcional à emissão de luz do cristal, 

que é proporcional à quantidade de radiação absorvida. 

 

Figura 6: Esquema do processo de emissão TL 

 

Fonte: Adaptado de McKEEVER, 1985. 

 

2.1.1 CARACTERIZAÇÃO DE DOSÍMETROS TL 

 

Existem na natureza vários materiais termoluminescentes, porém, para serem 

considerados adequados para o uso em dosimetria precisam possuir seguintes características 

fundamentais (CAMERON, et al., 1968; ROSA, 2000): 

• Ter uma resposta linear para um amplo intervalo de dose; 

• Ter uma resposta pouco dependente da energia dos fótons; 

• Apresentar alta sensibilidade; 

• Ter uma resposta estável para condições climáticas diferentes; 

• Ser reprodutível; 

• Possuir uma curva de emissão simples com um único pico bem definido. 

 

Estas características são avaliadas por meio de requisitos de desempenho dosimétrico 

como: reprodutibilidade da resposta TL; linearidade; desvanecimento; sensibilidade e 
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dependência energética e angular. A avaliação destes requisitos é necessária para garantir a 

aplicação eficiente do dosímetro. Estas características serão abordadas a seguir. 

 

2.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO DOSIMÉTRICO 

 

2.3.1 REPRODUTIBILIDADE 

 

O conceito de reprodutibilidade de um dosímetro corresponde a flutuações aleatórias 

da resposta relacionadas a características dos instrumentos, condições ambientais, à natureza 

estocástica dos campos de radiação etc. (ATTIX, 1986). A avaliação da reprodutibilidade 

pode ser estimada dos dados de medições repetidas nas mesmas condições e geralmente 

expressa em termos do desvio padrão das medidas. 

A reprodutibilidade de um conjunto de dosímetros pode ser avaliada através da 

irradiação de n dosímetros em m repetições. Por exemplo, o regulamento técnico RT 002 

(CASEC, 1995) avalia n=10 dosímetros irradiados com valor de kerma ar igual a 10 mGy, 

repetidas m=10 vezes. Das 100 irradiações resultantes, a avaliação utiliza o valor do desvio 

padrão de cada dosímetro bem como do conjunto.  

A norma da IEC 62387 (2012), entretanto, desenvolvida para avaliação de sistemas 

dosimétricos passivos utilizados para monitoração individual, utiliza de forma diferente. Um 

conjunto de n dosímetros são irradiados para avaliação da linearidade em m valores distintos 

de equivalente de dose pessoal. Em valor de dose, o conjunto de n dosímetros deve possuir 

um coeficiente de variação5 menor que os valores indicados na Tabela 4, conforme a faixa de 

dose avaliada. Destes critérios, pode-se observar que a IEC estabeleceu critérios separados 

por faixas de dose com diferentes tolerâncias, e que a reprodutibilidade compreendida pela 

repetição da irradiação no mesmo dosímetro, não é avaliada. 

 

Tabela 4: Critérios de aceitação para avaliação da reprodutibilidade 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕). 

Grandeza Parâmetro Faixa 
Critério de 

aceitação 

𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) 𝑐𝑣 =
𝑠

�̅�
 

HP< 1 mSv 

1 mSvHP< 11 mSv 

HP 11 mSv 

15 % 

(16 – HP / 1 mSv) % 

5 % 

Fonte: IEC 62387 (2012) 

                                                 
5O coeficiente de variação é definido pelo valor do desvio padrão dividido pela média das leituras. 
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2.3.2 LINEARIDADE 

 

A relação da resposta TL em função da dose é definida como uma dependência 

funcional da intensidade do sinal TL medido sobre a dose absorvida. O dosímetro ideal teria 

uma resposta de dose linear sobre uma grande escala de dose, entretanto, a maioria desses 

dosímetros apresenta uma variedade de efeitos não-lineares, como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Exemplos de curvas de resposta-dose para três materiais 

 

(A) Resposta TL para o pico de 100 °C no SiO4, exemplo de sinal TL exibindo uma supralinearidade acima 

da faixa examinada. (B) LiF:Mg,Ti, comportamento linear-supralinear-sublinear conhecido do pico 5. 

(C) CaF2:Mn no qual a supralinearidade é muito fraca (SILVA, 2008). 

 

Quando o conceito da linearidade é aplicado aos requisitos necessários para um 

dosímetro a ser utilizado em monitoração individual, a avaliação da linearidade pode ser 

efetuada de várias formas, conforme explicitado na Tabela 5. Por exemplo, segundo a CNEN 

(1995), são calculadas as razões entre os valores avaliados Ai e os valores convencionais Ci 

em kerma no ar para 0,0002; 0,001; 0,01; 0,1 e 1 Gy, levando-se em consideração os erros 

aleatórios através do intervalo de confiança Ii (ver Anexo B). 

 Por outro lado, o parâmetro utilizado pela norma da IEC 62387 (2012) foi alterado e 

inclui a multiplicação pela razão entre os valores convencionais 𝐶𝑟,0 𝐶𝑖⁄ , onde 𝐶𝑟,0 

corresponde a um valor de referência escolhido e 𝐶𝑖 são os valores convencionais, em 

𝐻𝑃  (0,07), usados para irradiar os dosímetros. O efeito desta multiplicação é que sistemas 

com resposta linear cuja curva não passa pelo zero serão considerados adequados, o que não 

acontece na IRD RT Nº 002 (CNEN, 1995). 
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Tabela 5: Critérios de aceitação para linearidade em 𝑯𝑿 e 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕). 

Grandeza Parâmetro1 Faixa / Valor Critério de aceitação Referência 

𝑯𝑿 𝐿 =
𝐴�̅� + 𝐼𝑖

𝐶𝑖
 

K = 0,0002; 

0,001; 0,01; 

0,1; e 1 Gy 
0,90  L  1,10 

IRD RT Nº 

002  

(CNEN, 

1995) 

𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) 

𝐿

= (
𝐺�̅�

𝐺𝑟,0
̅̅ ̅̅ ̅

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) .
𝐶𝑟,0

𝐶𝑖
 

1 mSvHP 

3Sv 

0,91-Ucom L  

1,11+Ucom 

(-9 % até 11 %) 

IEC 

62387(201

2) 

1– Refere-se ao valor em kerma ar, K.Ii é o intervalo de confiança do i-ésimo dosímetro avaliado com valor 

médio A̅. O Intervalo de Confiança Ii é calculado conforme descrito no Anexo B. O parâmetro Gi corresponde ao 

valor avaliado e Ci ao valor convencional; Gr,0 corresponde ao valor avaliado na qualidade em que os dosímetros 

foram irradiados e Cr,0 ao valor convencional na qualidade de referência. 

 

2.3.3 SENSIBILIDADE 

 

A sensibilidade do material TL corresponde à quantidade de luz emitida por unidade 

de uma grandeza utilizada para quantificar a radiação (kerma, 𝐻𝑃 (10), 𝐻𝑋 etc.). Conforme 

será descrito a seguir, relacionado à sensibilidade, pode-se considerar os seguintes aspectos: 

(a) dose mínima detectável e dose de saturação, que determinam a faixa útil de utilização; (b) 

autoirradiação; e (c) variação de sensibilidade devido à reutilização. 

Para monitoração individual, o material deve possuir uma sensibilidade suficiente para 

ser capaz de mensurar apropriadamente valores de Dose Efetiva maiores que o nível de 

registro para monitoração individual mensal de IOE que é de 0,20 mSv (CNEN, 2005) para 

corpo inteiro e 1 mSv para extremidades. A norma IEC 62387 não avalia a dose mínima 

detectável diretamente, entretanto estabelece que a faixa de utilização seja definida pelo 

fabricante (IEC, 2012). 

Não há uma avaliação do limite de detecção na norma 62387 da IEC ou nas normas da 

CNEN. Entretanto, a norma IEC possui um requisito onde o sistema deve reconhecer e indicar 

a extrapolação do limite superior de detecção (overload). O valor de overload deve ser 10 

vezes o limite superior de medição estabelecido pelo fabricante, entretanto, o valor máximo 

para avaliação dessa extrapolação não deve ultrapassar 10 Sv. 

A IEC determina ainda que, após a alta dose, deve-se proceder a testes para verificar a 

mudança na resposta do dosímetro (ex.: uma sensibilização). De forma semelhante, deverá ser 

verificada a variação da resposta em função do histórico de irradiação.  
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2.3.4 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E ANGULAR 

 

A dependência energética ou resposta energética corresponde a uma razão entre a 

quantidade de energia absorvida de um material TL em comparação com a energia absorvida 

de um material de referência (FURETTA, 2003). A resposta energética depende dos 

coeficientes de interação (µ) que determinam a quantidade de energia do feixe que é 

absorvida pelo dosímetro para cada energia de fóton aplicada. Se estes coeficientes variarem 

com a energia, ocorrerá uma variação na resposta TL do material. Um dos principais fatores 

que contribuem para a dependência energética do dosímetro é o seu número atômico efetivo 

(Zeff) (RANOGAJEC-KOMOR et al., 2003). Isto ocorre porque a resposta TL depende da 

interação da radiação com a matéria (efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares) 

que está associada ao número atômico efetivo do material. Esta característica sugere que o 

material TL tenha o Zeff próximo ao material que vai ser irradiado (GRIBKOVSKII, 1998). 

Além disso, a quantidade de luz emitida pelo material pode não ser proporcional à energia 

absorvida em todas as energias de fótons (MARCZEWSKA et al., 2001).  

Normalmente, utiliza-se como referência para avaliação da dependência energética do 

dosímetro a resposta TL relativa à resposta para a energia do Co-60. A Figura 8 apresenta a 

resposta relativa à energia do Co-60 de alguns materiais em função da energia do fóton. 

Observa-se que o 𝐶𝑎𝑆𝑂4, o 𝐶𝑎𝐹2 e o 𝐴𝑙2𝑂3 apresentam uma dependência energética mais 

acentuada devido ao maior valor de Zeff iguais a 15,3, 16,3 e 10,2, respectivamente 

(FURETTA, 2010).  

 

Figura 8: Resposta energética relativa à energia do Co-60 de alguns materiais TL. 

 

Fonte: Adaptado de CAMERON et al. (1968)  
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Com relação à dependência angular, a resposta do dosímetro varia de acordo com o 

ângulo de incidência da irradiação. É desejável que sua resposta seja a mais isotrópica 

possível.  

Os ângulos de incidência da radiação devem estar situados nos quatro semi-planos 

formados por dois planos perpendiculares ao plano do dosímetro e perpendiculares entre si 

(com a intersecção entre esses dois planos na normal ao dosímetro). A Tabela 6 mostra o 

parâmetro de avaliação e os critérios estabelecidos para verificação da resposta. 

 

Tabela 6: Critérios de aceitação para a verificação da resposta em função do ângulo de 

incidência em 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕). 

Grandeza Parâmetro 
Faixa / 

Valor 

Critério de aceitação 

(valor limite) 

𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) 𝑟 = (
𝐺�̅�

𝐺𝑟,0
̅̅ ̅̅ ̅

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) .
𝐶𝑟,0

𝐶𝑖
 

30 keV a 250 

keV, 

0até  60 

 

Para 8 keV Eph<20 keV: 

rmin = 0,67-Ucom até rmax = 

2,00+Ucom 

 

Para 20 keV Eph<33 keV: 

rmin = 0,69-Ucom até rmax = 

1,82+Ucom 

 

Para Eph≥33 keV: 

rmin = 0,71-Ucom até rmax = 

1,67+Ucom 

 
Os parâmetros Gi correspondem ao valor avaliado e Ci ao valor convencional; Gr,0 corresponde ao valor avaliado 

na qualidade; Cr,0 ao valor convencional na qualidade de referência; 

Fonte: IEC 62387 (2012) 

 

O ângulo  e a energia a serem utilizados para avaliação variam conforme mostra a 

Tabela 7. Portanto, observa-se que o dosímetro passou a ser testado em todas as energias a 0° 

e nas três menores energias que estejam dentro da faixa especificada pelo fabricante para 60° 

e para max (adicionalmente em 75° se max for maior que 75°). O procedimento para 

avaliação é semelhante ao empregado para a linearidade, cujos valores r, obtidos das razões 

entre valores avaliados e valores convencionais, devem satisfazer os critérios especificados na 

Tabela 7.  
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Tabela 7: Condições usadas para avaliar os dosímetros 

Ângulo de irradiação, 

 
Faixas de energia a serem avaliadas 

0 

Para todas as qualidades ISO N, S-Cs e S-Co 

cujas energias médias estejam dentro da faixa 

especificada pelo fabricante 

 60 
Para as três menores energias da faixa 

especificada 

 75 
Apenas se 75≤ max : para as três menores 

energias da faixa especificada 

max 
Para as três menores energias da faixa 

especificada 

90 
Para as três menores energias da faixa 

especificada 

Fonte: IEC 62387 (2012) 

 

2.3.5 DESVANECIMENTO 

 

O desvanecimento do sinal (fading) é um dos fatores mais comuns que podem 

interferir na leitura TL. Este fenômeno é decorrente da perda da intensidade do sinal devido à 

liberação espontânea dos portadores de carga de suas armadilhas, proporcionando 

recombinação e perda da intensidade do sinal com o tempo.  Ele pode ocorrer devido a 

diversas influências ambientais, tais como temperatura, umidade e exposição à luz.  A 

avaliação do desvanecimento (ou estabilidade) dos dosímetros é feita através da comparação 

entre grupos de dosímetros irradiados e avaliados logo após a irradiação (ex.: 1 h ou 24 h) 

com grupos irradiados e avaliados após certo intervalo de tempo, maior ou igual a um mês.  

Segundo a IEC 62387 (2012), a avaliação do desvanecimento é realizada dividindo-se 

um lote em oito grupos com diferentes números de dosímetros (n) em cada:  

• Grupo 1 a 3 (n  6), exposto à radiação correspondente a 7 vezes o limite 

inferior, 7× 𝐻𝑙𝑜𝑤; 

• Grupo 4 (n  25),exposto à radiação correspondente ao limite inferior, 𝐻𝑙𝑜𝑤; 

• Grupo 5 a 7 (n  6) e Grupo 8 (n  25), não são irradiados. 



33 

 

Os grupos 1 e 5 são avaliados 1 h após a exposição (exceto se em contradição com as 

especificações do fabricante, quando se utilizará o tempo mínimo estabelecido por este) 

enquanto que os demais são armazenados em condições conhecidas de radiação ambiental. Os 

grupos2 e 6 são avaliados após uma semana da irradiação e os grupos 3, 4, 7 e 8 são avaliados 

no valor 𝑡𝑚𝑎𝑥 após a irradiação, conforme especificado pelo fabricante. 

 

Tabela 8: Critérios de aceitação para a verificação do desvanecimento em 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕). 

Grandeza Parâmetro1 Faixa / Valor 
Critério de aceitação 

(valor limite) 

𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) 

𝑟 = (
𝐺′𝑖
̅̅ ̅̅

𝐺′2
̅̅ ̅̅

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) 

 

𝑠 = |𝐺′𝑖
̅̅ ̅̅ −  𝐺′2 ± 𝑈𝑐𝑜𝑚| 

 

𝑡 = (
7 × 𝐺′4

̅̅ ̅̅

𝐺′2
̅̅ ̅̅

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) 

 

𝑢

= |7 × 𝐺′𝑖
̅̅ ̅̅ −  𝐺′2  ± 𝑈𝑐𝑜𝑚| 

 

H = 7×Hmin,  

após 1h e após 

tmax,  

paratmax 1 

mês 

0,91 ≤ 𝑟 ≤ 1,11 

 

 

𝑠 ≤ 0,7 × 𝐻𝑙𝑜𝑤 

 

 

0,91 ≤ 𝑡 ≤ 1,11 

 

 

𝑢 ≤ 0,7 × 𝐻𝑙𝑜𝑤 

 

1– Os parâmetros têm o seguinte significado: Gi é o valor avaliado do Grupo i; Gi’ corresponde a valores líquidos 

(subtraído do branco). 

                                                  Fonte: IEC 62387 (2012) 

 

 

2.4 FLUORETO DE LÍTIO, LiF: Mg,Ti 

 

O dosímetro de Fluoreto de Lítio é um halogênio alcalino, que apresenta uma 

densidade de 2,6 𝑔/𝑐𝑚3, com número atômico efetivo próximo ao tecido humano. 

Comercialmente, o Fluoreto de Lítio dopado com Magnésio e Titânio é conhecido como 

TLD-100, nome dado pelo fabricante Harshaw Bicron, ou MTS-N6, dosímetro composto pelo 

mesmo material, mas fabricado pelo Instituto de Física Nuclear, na Polônia (IFJ – do polonês, 

Instytut Fizyki Jądrowej). O material é resultante da fusão homogênea do fluoreto de lítio, 

fluoreto de magnésio, cloreto de lítio e fluoreto de lítio e titânio, obtendo como resultado uma 

substância contendo no máximo 180 ppm (partes por milhão) de magnésio e 10 ppm de 

titânio como impurezas ativadoras (dopantes) (McKEEVER. et al., 1995; ROSA, 2000). 

                                                 
6 A letra N designa o tipo de Lítio na sua abundância natural 
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O excesso de carga positiva na rede cristalina do fluoreto de lítio, que implica na 

formação de novas armadilhas para elétrons, é consequência da substituição de um íon de lítio 

por outro de magnésio.  

Este material possui algumas características que justificam sua popularidade no uso 

em dosimetria. Entre elas, está o seu número atômico, com Zeff = 8,14 (FURETTA, 2010) que 

é aproximadamente equivalente ao ar, com Zeff = 7,6, e ao tecido humano, com Zeff = 7,4 

(SHERER et al., 2011). Esta característica é mostrada na resposta energética para fótons por 

parte do material TL, fazendo com que esta resposta seja pouco dependente da energia da 

radiação incidente. 

A curva de emissão representa a intensidade de luz emitida por um material 

termoluminescente em função da temperatura ou do tempo de aquecimento a que é 

submetido, podendo apresentar vários picos como é mostrado na Figura 9. A forma da curva 

de emissão TL varia entre os materiais, pois não depende somente de fatores intrínsecos como 

da energia de ativação (que é a energia necessária para liberação do elétron das armadilhas) e 

fator de frequência (número de vezes por segundos que o elétron interage com a rede 

cristalina e está relacionado com a probabilidade de escape do elétron armadilhado), mas 

também da taxa de aquecimento, da dose de radiação e da concentração das armadilhas 

(McKEEVER, 1985). 

 

Figura 9: Curva de emissão TL típica do TLD 100 (LiF: Mg,Ti) 

 

Intensidade TL em função da temperatura de aquecimento do material irradiado com Co-60 à temperatura 

ambiente (VIAMONTE, 2003) 
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Observa-se que os picos 4 e 5 são os mais apropriados para registrar informações 

dosimétricas, dado que os outros são mais suscetíveis às condições térmicas ambientais, 

deixando de existir em tempos relativamente pequenos. 

 

2.4.1 LINEARIDADE DO LiF: Mg,Ti 

 

A linearidade do dosímetro de LiF:Mg,Ti é considerado um fenômeno complexo 

comparando com outros dosímetros TL. Para uma grande parte de materiais destinados a este 

fim, existe uma linearidade observada para baixas doses. Este comportamento é desviado em 

uma faixa de doses que dependem do material, do tipo de radiação etc. O estudo da resposta 

do material mostra-se fundamental não só no ponto de vista prático, mas também para 

entender os fenômenos da termoluminescência. Os dosímetros de LiF:Mg,Ti são exemplos de 

um material que exibem comportamento linear até um intervalo de dose, mas a partir de 

10 Gy seu comportamento torna-se supralinear, que é a região de doses na qual a resposta TL 

é superior à resposta esperada pela extrapolação do comportamento linear 

(YUKIHARA, 2001), antes de aproximar-se da saturação conforme mostra a Figura 10. Além 

do LiF, esse comportamento linear-supralinear-saturação também foi observado em outros 

materiais como o 𝐶𝑎𝐹2 (SUNTA et al, 1994) e 𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4 (MIKADO et al, 1978), por 

exemplo. 

 

Figura 10: Linearidade do LiF:Mg,Ti 

 

A curva tracejada indica o comportamento linear (Yukihara, 2001) 
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2.4.2 DESVANECIMENTO DO SINAL TL DO LiF: Mg,Ti 

 

Os vários picos da curva de emissão TL do LiF:Mg,Ti decaem, à temperatura 

ambiente, com meias-vidas em um intervalo que varia de minutos a anos conforme 

apresentado na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Características do pico de emissão do LiF:Mg,Ti 

Pico 
Temperatura de 

Leitura (°C) 

Meia-Vida à 

Temperatura 

Ambiente 

I 70 10 minutos 

II 105 20 horas  

III 130 6 meses 

IV 170 10 anos 

V 195 80 anos 

VI 235 ˃100 anos 

Fonte: Adaptado de METCALFE et al. (2007) 

 

O LiF:Mg,Ti apresenta decaimento térmico da resposta TL de 5 a 10% por ano à 

temperatura ambiente. Os picos de meias-vidas curtas possuem leituras pequenas e seus sinais 

são considerados indesejáveis. Através de técnicas de tratamentos térmicos pré- e pós-

irradiação, esses sinais indesejáveis podem ser eliminados (METCALFE et al, 2007). 

 

2.4.3 TRATAMENTO TÉRMICO 

 

O tratamento térmico tem por objetivo devolver ao dosímetro as condições existentes 

antes da sua primeira exposição à radiação, ou seja, remover o sinal residual. O aquecimento 

no qual o dosímetro é submetido também ajusta outro fator crítico, a sensibilidade (HUFTON, 

1984).  

O procedimento adotado para o tratamento térmico influi sensivelmente na estrutura da 

curva de emissão TL. Para que estas taxas de aquecimento sejam reprodutíveis, um forno 

exclusivo, capaz de manter a temperatura pré-definida em um intervalo preciso é fundamental 

para a realização da dosimetria TL. 
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Alguns materiais TL requerem um tratamento térmico pré-irradiação complexo. O 

LiF:Mg,Ti é um deles, apresentando curvas de emissão com vários picos, alguns deles 

localizados a baixas temperaturas, e, assim, sujeitos a um desvanecimento considerável à 

temperatura ambiente. Portanto, é conveniente aquecê-los a uma temperatura inferior à de 

leitura, após estes serem irradiados, para se eliminar os picos indesejáveis. Tal aquecimento é 

denominado tratamento térmico pós-irradiação, pré-leitura ou pre-heat. 

A resposta do LiF:Mg,Ti é muito sensível aos diferentes procedimentos térmicos que 

envolvam seu uso, portanto, a repetição e reprodutibilidade desses procedimentos são mais 

importantes que os próprios valores de temperatura padronizados. Para dosímetros de 

LiF:Mg,Ti, a questão térmica foi considerada em três etapas fundamentais: 

 

I. Tratamento térmico pré-irradiação a alta temperatura: De modo geral, o 

tratamento térmico a alta temperatura apaga o sinal residual, que pode causar um 

fundo indesejável na utilização do dosímetro, e restaura a sensibilidade. O 

LiF:Mg,Ti é aquecido a 400 °C durante uma hora, processo também conhecido 

como regeneração. Diversos estudos comprovam a viabilidade desse 

procedimento (VIEGAS, 2003) e confirmam a dependência da temperatura de 

aquecimento durante uma hora. 

II. Tratamento térmico pré-irradiação a baixa temperatura: Terminado o 

tratamento a 400 °C, o dosímetro é submetido a 100 °C durante duas horas, 

necessário para estabilizar e agregar as armadilhas de baixa temperatura a fim de 

melhorar a sensibilidade das principais armadilhas dosimétricas e reduzir a 

perda de sinal induzido por radiação óptica ou térmica devido ao 

desvanecimento durante a utilização, minimizando a contribuição dos picos de 

baixa temperatura 1, 2 e 3.  

III. Tratamento térmico pós-irradiação: Uma das questões mais importantes no 

processo da dosimetria TL é a leitura dos dosímetros, que deve envolver uma 

técnica automática e rápida de aquecimento, que garanta estabilidade durante o 

procedimento. O processo todo é descrito numa curva de temperatura em função 

do tempo, comumente chamada de Perfil de Tempo-Temperatura. Este 

tratamento térmico é realizado utilizando 100 °C por 15 minutos 

(MACKINLAY, 1981), ou um aquecimento em “modo leitura”, onde o 

tratamento térmico é realizado no próprio equipamento de leitura TL, que pode 

variar entre 10 e 20 segundos por 160 °C, ou de acordo com o recomendado pelo 



38 

 

fabricante, para doses abaixo de 0,5 Gy (SHARMANN, OBERHOFER, 1992; 

KANG et al., 2014). 

2.4.4 ARMAZENAMENTO E MANUSEIO  

 

A radiação ultravioleta pode aumentar o sinal TL, apenas no caso dos dosímetros não 

irradiados, e o seu decaimento térmico; apesar destes fatores não alterarem de maneira 

significativa a avaliação das doses típicas de radioterapia, recomenda-se evitar a exposição 

dos dosímetros à luz UV.  

Os detectores TLs devem ser manipulados sempre com o auxílio de pinças, 

preferencialmente a vácuo, para evitar a contaminação, que, se ocorrer, demandará 

primeiramente a limpeza dos detectores de acordo com o método mais adequado para cada 

tipo de fósforo (SCHARMANN, OBERHOFER , 1981) e então a repetição da calibração e do 

cálculo dos fatores de correção. 

 

2.5 ALGORITMOS DE DOSE PARA DOSIMETRIA TL 

 

A crescente exigência para que sejam mantidos os limites de dose para exposição às 

radiações ionizantes faz com que sejam empregados vários métodos de medição que tenham 

diferentes características, mas forneçam uma matriz de dados que devem ser resumidos para 

apresentar as quantificações de dose. A relação entre essa matriz de dados e a quantidade de 

dose é chamada de algoritmo. O algoritmo consiste em todas as partes do processo 

matemático, incluindo conjuntos de equações algébricas, elementos lógicos e processos 

decisórios que podem escolher entre diversas equações algébricas (ex.: em função do tipo de 

radiação, faixa de dose, faixa de energia, campos mistos com diferentes energias ou campos 

mistos com diferentes tipos de radiações).  

A complexidade do dosímetro e, portanto, a complexidade do algoritmo depende dos 

requisitos de medição: tipo de radiação, faixa de energia das radiações, fatores geométricos 

para correção e exatidão (LUCAS, 1995). 

Existem algoritmos mais básicos e também mais utilizados nos laboratórios de 

dosimetria, que são construídos apenas com o fator de calibração (IEC, 2012), determinado 

conforme mostra a Equação 4, e a unidade básica de medida do equipamento utilizado, como 

apresentado na Equação 5. 
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𝑵𝟎 =
𝑪𝒓,𝟎

𝑮𝒓,𝟎
 

 

(4) 

 

onde: 

𝐶𝑟,0 - corresponde ao valor convencional na qualidade de referência; 

𝐺𝑟,0 - corresponde ao valor avaliado no ponto de ensaio para uma qualidade e 

condições de referência.  

 

𝑴 = 𝑵𝟎 × 𝑮 
(5) 

onde: 

𝑀- corresponde ao valor medido (em 𝑚𝑆𝑣); 

𝐺- corresponde ao valor avaliado no sistema dosimétrico. 

Alguns modelos mais complexos envolvem correções relacionadas aos requisitos de 

desempenho do dosímetro, conforme mostra a Equação Modelo (IEC, 2012), descrita na 

Equação 6: 

 

𝑀 =  
𝑁0

𝑟𝑛 × 𝑟𝐸,𝛼 × 𝑟𝑒𝑛𝑣
 ×  [𝐺 − 𝐷𝐸𝑀𝐶 − 𝐷𝑚𝑒𝑐ℎ] 

 

(6) 

 

onde: 

𝑀– corresponde ao valor medido; 

𝑁0– corresponde ao fator de calibração de referência; 

𝑟𝑛– corresponde a resposta relativa devido a não-linearidade; 

𝑟𝐸,𝛼– corresponde a resposta relativa devido à energia e ângulo de incidência; 

𝑟𝑒𝑛𝑣– corresponde a resposta relativa devido a influências ambientais; 

𝐺– corresponde ao valor indicado no sistema de dosimetria; 

𝐷𝐸𝑀𝐶– corresponde ao desvio devido a distúrbios eletromagnéticos; 

𝐷𝑚𝑒𝑐ℎ – corresponde ao desvio devido a distúrbios mecânicos. 

 

Mesmo que os dosímetros sejam irradiados nas mesmas condições geométricas, com a 

mesma qualidade e dose uniforme, a sua sensibilidade será diferente. A variação na 

sensibilidade de um lote de dosímetros é inevitável, mas pode ser reduzida de 10-15% para 1-



40 

 

2% quando os dosímetros são corrigidos pela sua sensibilidade individual, ao invés de realizar 

a separação dos dosímetros por lote.  

O Coeficiente de Correção do Elemento (ECC – do inglês, Element Correction 

Coefficient) é um fator de correção optativo que relaciona a sensibilidade TL de um dosímetro 

específico com a eficiência TL média dos dosímetros de Calibração (HARSHAW, 2010) e é 

dado pela Equação 7: 

 

𝐸𝐶𝐶𝑗 =  
𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝐸

𝑇𝐿𝐸𝑗
 (7) 

onde: 

𝐸𝐶𝐶𝑗–corresponde ao ECC do dosímetro j; 

𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝐸–corresponde a leitura da média dos dosímetros de calibração; 

𝑇𝐿𝐸𝑗–corresponde a leitura do dosímetro j. 

 

Aplicando o ECC, o algoritmo poderia ser representado conforme apresentado na 

Equação 8: 

 

𝑴 =  
𝑵𝟎

𝒓𝒏 × 𝒓𝑬,𝜶 × 𝒓𝒆𝒏𝒗
 ×  [(𝑮 × 𝑬𝑪𝑪𝒋) − 𝑫𝑬𝑴𝑪 − 𝑫𝒎𝒆𝒄𝒉] 

 

(8) 

 

 

Em resumo, o algoritmo exato vai depender das circunstâncias, equipamentos, e 

requisitos para um sistema de dosimetria. Apenas os princípios permanecem invariáveis. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DOSIMÉTRICO 

 

O dosímetro avaliado neste trabalho é composto por cristais do tipo TL de LiF:Mg,Ti 

(comercialmente conhecido por MTS – N), com 4,55 mm de diâmetro e 0,93 mm de 

espessura, fabricado pela TLD Poland, aglomerados usando PTFE – Teflon® e pelo anel 

porta-dosímetro. A Figura 11 mostra o porta-dosímetro e a tampa que se conecta a parte 

traseira. Esta última possui um rebaixo interno onde é posicionado o cristal com raio interno 

de cerca de 5,0 mm, 1,0 mm de profundidade e 1,0 mm de parede ao redor das laterais do 

cristal.  

 

Figura 11: Porta–cristal dosimétrico para 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) em anel. 

 

 

3.1.1 Condições de Leitura e determinação da Correção da Sensibilidade  

 

Inicialmente, foram efetuadas as medidas de sensibilidade individual (ECC, do termo 

em inglês Element Correction Coefficient) de cada dosímetro. Para isso, um conjunto de 150 

dosímetros foi selecionado, onde 25 dosímetros foram utilizados para calibração, 100 

dosímetros para efetuar os testes de desempenho e 25 reservados como testemunho. Todos os 

TLDs receberam um código numérico feito com lápis grafite. Para selecionar os dosímetros 

de calibração, o conjunto foi tratado termicamente num forno da marca PTW com tratamento 
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térmico padrão do LiF:Mg,Ti que consiste em um patamar de 1 hora a 400 °C seguido de 2 

horas a 100 °C, para remover qualquer sinal residual.  

Em seguida, os dosímetros foram irradiados em feixes de radiação gama utilizando a 

fonte de césio (Cs-137) da marca STS (Steuerungstechnik Strahlenschutz GmbH), modelo OB 

85/3/9711-3 pertencente ao Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes (LMRI – 

DEN/UFPE) em uma placa de acrílico medindo 7x7 cm com suporte para 25 cristais por vez 

conforme mostra a Figura 12. A irradiação foi realizada com um valor de kerma no ar de 

2 mGy, a 1 metro de distância da fonte. 

 

 

Figura 12: Representação da identificação do cristal e arranjo experimental para irradiação em 

kerma no ar 

 

 

Todas as leituras foram feitas numa leitora de dosímetros termoluminecentes fabricada 

pela Harshaw – Bicron, modelo 3500. Os parâmetros de perfil de tempo/temperatura (TTP) 

definidos pelo fabricante dos cristais dosimétricos e utilizados para estas leituras estão 

descritos na Tabela 10. Adicionalmente, três parâmetros de aquecimento pré-leitura ( pre-

heat) foram testados, conforme será discutido na Seção 4.2.8, tendo sido a condição de 

160 C / 16 s a que apresentou melhor desempenho na avaliação do desvanecimento.  
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O tempo entre tratamento térmico e irradiação e entre irradiação e leitura7 permaneceu 

constante para todos os dosímetros a fim de minimizar correções na dose a níveis ambientais. 

Os TLDs foram lidos no software Winrems versão 8.2.1.0 da leitora TL no “modo 

calibração”, que designou automaticamente como “dosímetros de calibração” aqueles 25 

dosímetros que estavam em um intervalo especificado em torno do valor médio normalizado. 

O intervalo de aceitação foi estabelecido entre 0,90 e 1,10 (± 10%) para os dosímetros de 

calibração e entre 0,95 e 1,15 para outros usos (testes ou monitoração de rotina). Uma vez 

efetuadas as medidas de sensibilidade, o software passa a corrigir pelo fator de sensibilidade 

individual (ECC) todas as leituras feitas com aquele cristal. 

 

Tabela 10: Perfil de tempo/temperatura utilizado para as leituras dos TLDs. 

Período (s) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(s) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/s) 

Pre-heat 160 16 - 

Aquisição  160 a 300 10 14 

 

Avaliação da Reprodutibilidade do ECC 

 

Para avaliar a reprodutibilidade do ECC, 10 dosímetros foram selecionados de 

maneira aleatória e tratados termicamente de maneira padrão. O intervalo entre o tratamento 

térmico e irradiação e irradiação e leitura permaneceu constante em todas as avaliações da 

reprodutibilidade. Os dosímetros foram irradiados com um valor de kerma ar de 2 mGy a 1 m 

de distância da fonte. Este procedimento foi reproduzido três vezes. De acordo com Moor et 

al (2008), o Coeficiente de Variação (CV) da leitura TL não deve exceder 10%. Os valores de 

ECC foram obtidos de acordo com a Equação 7.  

 

3.1.2 Estabilidade da leitora TL 

 

Para garantir a estabilidade da leitora TL, foi implementado um controle diário que 

verifica o sistema eletrônico da leitora, principalmente indicando possíveis variações na 

fotomultiplicadora. Antecedendo o início de cada ciclo de leitura dos dosímetros, a leitora foi 

                                                 
7 O tempo entre tratamento térmico e irradiação foi de menos de 2 horas e entre irradiação e leitura foi de 48 

horas. 
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ligada e após 30 minutos foram realizadas as leituras de luz de referência e sinal/ruído (PMT). 

Além disso, foram feitas leituras de dois cristais dosimétricos de LiF:Mg,Ti irradiados numa 

fonte de Sr-90/Y-90. Um suporte para a fonte garantiu a reprodutibilidade da geometria das 

irradiações. O limite de aceitação para a estabilidade da leitora foi definido como adequado 

quando os valores estavam dentro da faixa equivalente a duas vezes o valor do desvio padrão 

de um ciclo de medições realizadas no início da verificação da estabilidade. 

 

3.1.3 Determinação do Algoritmo de dose 

 

O resultado de um ensaio na grandeza operacional de interesse é obtido através da 

aplicação de um algoritmo à resposta bruta do dosímetro. A resposta é definida como sendo a 

leitura do sinal TL do cristal dosimétrico subtraído pelo sinal causado pela radiação de fundo 

(ou BG) e corrigida para levar em consideração a dependência com a energia e ângulo dentro 

da faixa de utilização. Para a determinação desse algoritmo, uma equação modelo foi 

estabelecida (Equação 9) para a determinação da grandeza equivalente de dose pessoal 

(𝐻𝑃 (0,07)).  Foram listados diversos fatores de influência que corrigem a resposta TL bruta, 

tais como sensibilidade individual, não-linearidade, dependência angular e energética, 

desvanecimento etc.  

 

𝐻𝑃(0,07)𝐴𝑉 = 𝐿 × 𝐸𝐶𝐶 × 𝑓𝑐 × 𝑓𝑁 × 𝑓𝐷 × 𝑓𝐴 × 𝑓𝐸 (9) 

 

onde:  𝐻𝑃(0,07)𝐴𝑉 - é o valor do 𝐻𝑃 (0,07) avaliado pelo dosímetro (mSv); 

 𝐿 - é a resposta do dosímetro (nC);  

 𝐸𝐶𝐶 - é o coeficiente de correção da sensibilidade individual em relação a um valor de 

referência (valor da média dos dosímetros de calibração);  

 𝑓𝑐 - é o fator de calibração (mSv.nC-1); 

 𝑓𝑁 - é o fator de correção da não linearidade; 

 𝑓𝐷 - é o fator de correção do desvanecimento; 

 𝑓𝐴 - é o fator de correção da dependência angular; 

 𝑓𝐸  - é o fator de correção da dependência energética. 

 

Para avaliação prática em 𝐻𝑃(0,07), foram adotadas as correções da leitura bruta do 

dosímetro através do coeficiente de correção da sensibilidade individual dos dosímetros 
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(ECC), o fator de calibração e o fator de correção da dependência angular e energética e da 

correção da não-linearidade. A sistemática para determinar esses fatores é descrita a seguir.  

Para os demais fatores de influência, foi adotado o valor 1,0 (i.e., não-corrigido). Vale 

ressaltar que, quando estes fatores não puderem ser quantificados, deve ser avaliada a sua 

influência na grandeza e seus valores devem estar dentro dos limites estabelecidos pela norma 

(IEC, 2012). A equação modelo foi também usada para determinar a incerteza do sistema 

dosimétrico.  

 

3.1.4 Determinação do Fator de Calibração 

 

O fator de calibração foi obtido a partir do coeficiente angular da curva de resposta à 

dose com os dosímetros de calibração previamente tratados termicamente e irradiados na 

fonte de Cs-137 com Equivalente de Dose Pessoal (𝐻𝑃 (0,07)) de 0,8; 2; 4; 8; 20; 40 e 

80 mSv. Para cada dose foram utilizados sete dosímetros posicionados sobre o fantoma ROD, 

a uma distância de 1,5 m da fonte conforme apresentado na Figura 13. Quatro dosímetros 

foram usados para verificação de radiação de fundo (BG –background). Em seguida, foi 

construída uma curva de resposta-dose cujo coeficiente angular foi utilizado como fator de 

calibração. 

 

Figura 13: Arranjo experimental utilizado para irradiação em 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) 

 

(a) Fantoma ROD; (b) arranjo experimental utilizado para irradiação em HP (0, 07) com Build – up 

posicionado a 15 cm do fantoma (ISO 4037-3 (1999)). 
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3.1.5 Fator de Correção devido à Dependência da Resposta do Dosímetro com a 

Energia 

 

Como o dosímetro possui sensibilidades diferentes para as energias dentro da sua faixa 

de utilização, e a energia é considerada desconhecida durante a avaliação de rotina, um fator 

de correção é utilizado para diminuir os desvios entre os valores avaliados e os valores 

convencionais em diferentes ângulos e energias. Para determinar o fator de correção devido à 

dependência energética e angular, os dosímetros foram irradiados sobre o fantoma ROD com 

as diferentes energias das qualidades ISO – N e S-Cs-137, descritos na Tabela 11. O 

procedimento usado para a obtenção da curva TL em função da energia foi reproduzido para o 

𝐶𝑠137  (662 keV) e para os feixes de raios X nas qualidades ISO-N com diferentes energias 

efetivas entre 24 keV (N-30) e 164 keV (N-200) e S-Cs-137. 

Para investigar a dependência angular, os dosímetros foram submetidos aos feixes de 

raios X e irradiados com o mesmo valor de 𝐻𝑃 (0,07) igual a 2,0 mSv, variando o ângulo 

entre o feixe incidente e o fantoma utilizado para irradiar os dosímetros. As irradiações foram 

feitas entre 0° e 60° a cada 15°. As irradiações foram repetidas para as três menores energias 

(N – 30, N – 40 e N – 60) e também para a qualidade S-Cs-137. 

Para cada ângulo foram irradiados seis dosímetros, com exceção da angulação de 60°, 

onde se espera uma maior dispersão, o teste foi realizado com 18 dosímetros para cada 

energia mostrada na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Qualidades de radiação do Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes 

LMRI-DEN/UFPE segundo o padrão ISO 4037 – 1 (1999) para equipamentos de raios X Pantak. 

Qualidade 
Energia 

Média (keV) 

CSR  

(mm) 

Taxa de kerma no 

ar 

(mGy/h)* 

Taxa de 

Hp(0,07) 

(mSv/h) 

Angulação 

N – 30 24 1,15 Al 29,91 30,80 0°, 15°, 30°, 45° e 60° 

N – 40 33 0,084 Cu 13,97 14,94 0°, 15°, 30°, 45° e 60° 

N – 60 48 0,24 Cu 26,60 29,52 0°, 15°, 30°, 45° e 60° 

N – 80 65 0,58 Cu 12,24 14,07 0° 

N – 100 83 1,11 Cu 5,74 6,71 0° 

N – 150 118 2,36 Cu 50,16 58,68 0° 

N – 200 164 3,99 Cu 16,42 19,04 0° 

S-Cs-137 662 - 31,6 35,70 0°, 15°, 30°, 45° e 60° 

* Determinadas a 1,5 metros do ponto focal para as qualidades ISO – N e a 1m para qualidade S-Cs-137; CSR = 

Camada semi-redutora. 

Fonte: ISO 4037 – 1 (1999) 
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Os resultados foram avaliados de acordo com os critérios de aceitação estabelecidos 

na IEC 62387 (2012), onde o valor da resposta normalizada deve estar contido no intervalo 

entre 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥, que dependem da energia e da qualidade de radiação utilizada para o teste, 

apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Tolerâncias para a dependência energética e angular. 

Intervalo das energias 𝒓𝒎𝒊𝒏 𝒓𝒎𝒂𝒙 

𝟖 𝒌𝒆𝑽 ≤ 𝑬𝒑𝒉 < 𝟐𝟎𝒌𝒆𝑽 0,67 2,00 

𝟐𝟎 𝒌𝒆𝑽 ≤ 𝑬𝒑𝒉 < 𝟑𝟑𝒌𝒆𝑽 0,69 1,82 

𝑬𝒑𝒉 ≥ 𝟑𝟑𝒌𝒆𝑽 0,71 1,67 

Fonte: IEC 62387 (2012) 

 

As taxas de equivalente de dose pessoal foram previamente determinadas no LMRI – 

DEN/ UFPE utilizando uma câmara de ionização PTW LS01 calibrada, no Physikalisch-

Technische Bundesanstalt (PTB) acoplada a um eletrômetro PTW Unidos. Todas as 

qualidades listadas foram avaliadas irradiando os dosímetros com o mesmo valor de 

𝐻𝑃 (0,07) igual a 2,0 mSv. Para cada energia e angulação foram utilizados seis dosímetros 

cuja resposta média foi utilizada para traçar a curva da resposta TL (em mSv) em função da 

energia média descrita na ISO 4037-1 (1996). Para cada leitura, foi aplicado o valor da 

correção individual da resposta do cristal (ECC) e normalizado para a resposta na qualidade 

do S-Cs-137.  

A partir dos resultados da avaliação, foi estabelecido um fator (igual a 0,90) de forma 

que a resposta relativa do dosímetro em cada energia avaliada atendesse aos critérios de 

aceitação.  

 

3.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DOSÍMETRO 

 

Foram realizados os seguintes testes de desempenho do dosímetro: não-linearidade, 

reprodutibilidade; efeitos de reutilização após altas doses; dependência energética; 

dependência angular; avaliação da resposta do dosímetro com radiação incidente ao lado do 

porta-dosímetro; teste em campos mistos; influência da temperatura e umidade; influência da 

exposição à luz; desvanecimento e vedação (ou resistência) do dosímetro. As metodologias 

empregadas são descritas a seguir.  
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3.2.1 LINEARIDADE E REPRODUTIBILIDADE 

 

Para avaliação da linearidade e da reprodutibilidade dos dosímetros, foi tomado um 

grupo com 84 dosímetros, separados em 12 subgrupos designados por diferentes valores de 

dose. Estes valores de dose correspondem a 20%, 40% e 80% de cada escala de medição, 

conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13: 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) utilizado para avaliação do desempenho de não-linearidade e da 

reprodutibilidade 

𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕) 

Escala 

(doses de referência) 
20% 40% 80% 

0,1 - 1 mSv 0,2 mSv 0,4 mSv 0,8 mSv 

1 - 10 mSv 2 mSv 4 mSv 8 mSv 

10 - 100 mSv 20 mSv 40 mSv 80 mSv 

 

A reprodutibilidade da resposta TL dos dosímetros foi avaliada através do coeficiente 

de variação para cada valor de 𝐻𝑃 (0,07). Para cada valor de 𝐻𝑃 (0,07),𝐶𝑖, foram calculados 

a média �̅�𝑖, o desvio padrão 𝑠𝑖 e o coeficiente de variação. Das leituras obtidas foi subtraído o 

valor de BG, para cada valor de dose. 

Utilizando o coeficiente de variação dos w valores (número de grupos avaliados com 

diferentes doses) e os valores de 𝑐1 e 𝑐2 dados no Anexo C, o sistema foi considerado 

adequado quando: 

• Para w - 2 (lê-se: w menos 2), o coeficiente de variação deve ser inferior ao limite para 

a dose avaliada, indicado na Tabela 14, vezes o valor 𝑐1. 

• para dois valores de dose  (ou taxa de dose) – que não devem ser adjacentes – os 

coeficientes de variação são inferiores aos limites de 𝑐2 vezes os limites indicados na 

Tabela 14; 

• para cada um dos w grupos (valores de dose 𝐶𝑟,0), a equação 10 deve ser válida: 

 

 0,91 − 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚 ≤ (
�̅�𝑖

�̅�𝑟,0
± 𝑈𝑐𝑜𝑚) ×

𝐶𝑟,0

𝐶𝑖
≤ 1,11 + 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚   (10) 
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Onde �̅�𝑖 é o valor indicado médio; �̅�𝑟,0 é o valor indicado médio para a condição de 

referência (S-Cs-137) e equivalente de dose pessoal de referência (𝐻𝑃(0,07) = 2,0 mSv); 𝐶𝑖 é 

o valor convencional do 𝐻𝑃(0,07); 𝐶𝑟,0 é o valor convencional do 𝐻𝑃(0,07) sob condições 

referência no valor da dose de referência (indicação para os dosímetros irradiados nas 

condições S-Cs-137 e 𝐻𝑃(0,07) = 2,0 mSv); 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚 é a incerteza expandida de 
𝐶𝑟,0

𝐶𝑖
, 

sendo𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚 = √𝑈𝐶,𝑟𝑒𝑙;𝑟,0
2 + 𝑈𝐶,𝑟𝑒𝑙;𝑖

2  com as incertezas expandidas relativas 𝑈𝐶,𝑟𝑒𝑙;𝑟,0 e 𝑈𝐶,𝑟𝑒𝑙;𝑖 

do valor verdadeiro convencional 𝐶𝑟,0 e 𝐶𝑖 para diferentes qualidades de radiação, 

respectivamente.Vale ressaltar que, segundo a IEC 62387 (2012), 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚 corresponde às 

incertezas associadas à irradiação dos dosímetros, o que resulta no aumento da tolerância 

associada à avaliação. Já 𝑈𝐶𝑜𝑚, conforme é explicado nos anexos da norma, apenas leva em 

consideração a incerteza tipo A associada às medições. O critério de aceitação estabelece que 

o valor médio somado a 𝑈𝐶𝑜𝑚 devem estar dentro dos limites. 

 

Tabela 14: Critérios de aceitação para a linearidade e reprodutibilidade. 

Características sob teste 
Faixa de medição 

obrigatória  

Requisito de desempenho 

para a faixa avaliada 

Coeficiente de variação, CV 

𝐻 < 1 𝑚𝑆𝑣 

1 𝑚𝑆𝑣 ≤ 𝐻 < 11 𝑚𝑆𝑣 

𝐻 ≥ 11 𝑚𝑆𝑣 

15% 

(16 – 𝐻/1 𝑚𝑆𝑣)% 

5% 

Resposta relativa da não-

linearidade 
1 𝑚𝑆𝑣 ≤ 𝐻 ≤ 3 𝑆𝑣 - 9% a +11% 

 

 

3.2.2 AVALIAÇÃO DE EFEITOS PÓS-DOSE E REUSO 

 

O requisito para avaliação das características de superexposição, efeitos pós-dose e 

reutilização é dividido em três partes: (a) o reconhecimento da saturação; (b) efeitos pós-dose; 

e (c) reuso. Nesse trabalho, foram avaliados apenas os requisitos de efeitos pós-dose e de 

reuso. 

O efeito pós-dose na resposta TL dos dosímetros avalia se há alteração na resposta do 

dosímetro subsequente a um ciclo de sobre-exposição - zeramento de um dosímetro. Nesse 

caso, medidas apropriadas devem ser implementadas para retirar o dosímetro do uso.  

Inicialmente, um grupo de referência (Grupo 1) com n=5 dosímetros foi irradiado com 

𝐻𝑃(0,07)= 10mSv na qualidade S-Cs-137.  
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Um segundo conjunto de n = 10 anéis foi irradiado com 𝐻𝑙𝑜𝑤= 0,2 mSv sobre o 

fantoma ROD da ICRU na qualidade S-Cs-137, sob condições de referência. Esse grupo foi 

denominado Grupo 3 para manter a mesma nomenclatura da norma IEC 62387 (2012). 

Um terceiro grupo (Grupo 4) com n= 10 foi irradiado com uma dose absorvida de 

2 Gy, no ar, num irradiador com uma fonte de Co-60 da marca Nordion, modelo Gammacell 

Excel 220. Os dosímetros do Grupo 4 passaram por um tratamento térmico de zeramento 

(annealing) e em seguida foram irradiados com 0,2 mSv sobre o fantoma ROD da ICRU na 

qualidade S-Cs-137, sob condições de referência. 

Foram calculados a média, �̅�𝑖, o desvio padrão, 𝑠𝑖, e o coeficiente de variação para 

cada um dos grupos. 

O critério de aceitação para avaliação dos dosímetros dos grupos estabelece que o 

coeficiente de variação deva estar de acordo com os limites estabelecidos para avaliação da 

reprodutibilidade, em que o coeficiente de variação deve ser menor que 𝑐1vezes os limites 

indicados na Tabela 14 e a equação 11 deve ser válida: 

 

 0,91 − 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚 ≤ (
�̅�𝑖

�̅�𝑟,0
± 𝑈𝑐𝑜𝑚) ×

𝐶𝑟,0

𝐶𝑖
≤ 1,11 + 𝑈𝐶,𝑐𝑜𝑚   (11) 

 

3.2.3 AVALIAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E ANGULAR 

 

A dependência energética e angular foi avaliada de acordo com o procedimento 

estabelecido pela IEC 62387 (2012) e previamente descrita na Seção 3.1.5.  

 

3.2.4 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA SOB IRRADIAÇÃO LATERAL 

 

Para as qualidades de radiação N – 30, N – 40, N – 60 e S-Cs-137, os dosímetros 

foram irradiados livres no ar utilizando uma estrutura auxiliar de poliestireno (Isopor ®) 

conforme a Figura 14 com o equivalente de dose ambiente de 𝐻∗ (10) = 3 mSv e angulações 

de 0°, 70°, 80°, 90°, 100° e 110°. Foram utilizados grupos com seis dosímetros para cada 

angulação e mais seis dosímetros para avaliação do BG. 
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Figura 14: Arranjo experimental utilizado para estudo da incidência de radiação no 

equipamento de raios X Pantak. 

 

 

Os dosímetros irradiados com angulação 0° foram considerados como dosímetros de 

referência para o teste e receberam o nome de Grupo 1 para cada energia utilizada. As demais 

angulações de 70°, 80°, 90°, 100° e 110° foram nomeados de Grupo 2, 3, 4, 5 e 6, 

respectivamente. Para cada grupo de dosímetros, foram calculados a média �̅�𝑖, o desvio 

padrão, 𝑠𝑖, a resposta relativa e a incerteza expandida do valor médio de cada grupo em 

relação ao grupo 1. 

De acordo com a norma IEC 62387 (2012), o critério de aceitação para dosímetros 

utilizados para 𝐻𝑃 (0,07) em extremidades, deve estar dentro do limite descrito na Equação 

12: 

�̅�𝑖

�̅�0°

+ 𝑈𝑐𝑜𝑚 ≤ 2 (12) 

 

3.2.5 RESPOSTA À IRRADIAÇÃO MISTA 

 

Este teste foi realizado utilizando as respostas relativas dos dosímetros adquiridas nos 

testes de acordo com a dependência energética e angular (item 3.3.3). Todas as qualidades e 

ângulos de incidência realizados de 0° até o ângulo máximo (60°, no caso, determinado pelo 

fabricante) foram levados em consideração. 

As irradiações mistas utilizando duas qualidades de radiação, K e L (qualidades de 

radiação diferentes, irradiados com doses e em ângulos também diferentes), foram simuladas 



52 

 

calculando a soma dos sinais S, 𝑆𝑔,𝐾 +  𝑆𝑔,𝐿 para cada dosímetro 𝑔. A partir dessa soma, foi 

calculado o valor indicado 𝐺𝐾+𝐿 = 𝑓(𝑆𝑔,𝐾 + 𝑆𝑔,𝐿) para condição de irradiação mista K+L 

com o valor de dose verdadeiro convencional de 𝐶𝐾+𝐿 =  𝐶𝐾 +  𝐶𝐿. O valor indicado foi 

determinado para todas as combinações possíveis de duas qualidades de radiação com energia 

e ângulo de incidências diferentes. A resposta relativa é calculada de acordo com 𝑟 =

𝐺𝐾+𝐿

𝐶𝐾+𝐿
 ×  

𝐶𝑟,0

𝐺𝑟,0
 para todas as combinações descritas anteriormente. 

Para análise, foram feitas 10 combinações com qualidades de radiação e angulações 

diferentes e calculados os valores de respostas relativas de modo ponderado utilizando os 

valores de relativos determinados para cada energia no teste de dependência energética e 

angular (Anexo D, Tabela D.1), conforme descreve a equação 13: 

 

𝑟𝑤 =
𝑟𝐿 × 𝐶𝐿 + 𝑟𝐾 × 𝐶𝐾

𝐶𝐿 + 𝐶𝐾
 (13) 

onde: 

 𝑟𝑤– é o valor relativo ponderado; 

 𝑟𝐿 – é o valor relativo referente à energia da qualidade L; 

 𝐶𝐿 – é o valor convencional verdadeiro na qualidade L; 

 𝑟𝐾 – é o valor relativo referente à energia da qualidade K; 

 𝐶𝐾 – é o valor convencional verdadeiro na qualidade K. 

 

A análise foi realizada utilizando a soma da resposta (em nC). Em seguida, foi 

aplicado o algoritmo de dose para calcular a resposta em 𝐻𝑃 (0,07). 

 

 

3.2.6 AVALIAÇÃO DO DOSÍMETRO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA  

 

Para este teste, três grupos com seis dosímetros cada, foram expostos à fonte de Cs-

137 com 𝐻𝑃(0,07) = 7 mSv, e para correção do BG, foram utilizados quatro dosímetros para 

cada grupo. Após a irradiação, os grupos receberam diferentes tratamentos: 

• Grupo 1: utilizado como grupo de referência, foi armazenado em temperatura 

considerada padrão para testes ( ≈ 23 °C); 

• Grupo 2: Dosímetros armazenados a 10 °C; 

• Grupo 3: Dosímetros armazenados a 50 °C. 
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Os grupos permaneceram armazenados nas condições descritas por uma semana. Em 

seguida, foi realizada a leitura TL de todos os dosímetros. 

Para avaliar a influência da temperatura na resposta TL do dosímetro, foi calculada a 

variação máxima e mínima ±𝑈𝑐𝑜𝑚 conforme mostra a equação 14: 

 

𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ (
�̅�𝑖

�̅�1

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) ≤ 𝑟𝑚𝑎𝑥 (14) 

onde os valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 são 0,83 e 1,25; respectivamente, determinados pela IEC 

62387 (2012). 

 

3.2.7 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA EXPOSIÇÃO À LUZ NO DOSÍMETRO 

 

Para este teste foram utilizados dois grupos de seis dosímetros expostos a uma fonte 

de Cs-137 com (0,07) = 7 mSv. Após a irradiação, os grupos receberam diferentes 

tratamentos: 

• Grupo 1: utilizado como grupo de referência, os dosímetros foram mantidos no 

escuro. 

• Grupo 2: Dosímetros expostos à luz de 4 lâmpadas fluorescentes de 45 W do 

tipo “luz do dia”, que foram montadas paralelamente em uma única luminária 

a uma distância de 1 m. 

Os grupos permaneceram armazenados nas condições descritas por uma semana. Em 

seguida, foi realizada a leitura TL de todos os dosímetros. 

Para avaliar a influência da exposição à luz no dosímetro, é calculada a variação 

máxima e mínima ±𝑈𝑐𝑜𝑚 conforme mostra a Equação 14, onde os valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 são 

0,91 e 1,11; respectivamente, determinados pela IEC 62387 (2012). 

 

3.2.8 AVALIAÇÃO DO DESVANECIMENTO, AUTO-IRRADIAÇÃO E RESPOSTA 

À RADIAÇÃO NATURAL 

 

Para este teste, foram utilizados oito grupos de dosímetros. Os grupos de 1 a 3 foram 

formados por 6 dosímetros cada e irradiados com equivalente de dose pessoal de  𝐻𝑃(0,07) =

7 mSv. O grupo 4 foi formado por 25 dosímetros e irradiados com 1 mSv. Os grupos 5 a 7 

consistiam em 6 dosímetros cada e o grupo 8, de 25 dosímetros, os quais não foram 
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irradiados. Todos os grupos irradiados foram expostos a uma fonte de Cs-137. Após a 

irradiação, os grupos foram lidos em intervalos de tempo diferentes: 

• Os grupos 1 e 5 foram lidos 1 hora após a irradiação; 

• Os grupos 2 e 6 foram lidos uma semana após a irradiação; 

• Os grupos 3, 4, 7 e 8 foram lidos após 27 dias da data de irradiação. 

Adicionalmente, foram testados três parâmetros de aquecimento pré-leitura para cada 

grupo avaliado: 

• 160 °C por 16 segundos (recomendação do fabricante); 

• 160 °C por 10 segundos (SCHARMANN; OBERHOFER, 1992); 

• 150 °C por 16 segundos (comunicação interna entre laboratórios de 

monitoração que utilizam os mesmos dosímetros). 

Após a leitura, para os grupos 5 a 8 foi determinado a média �̅�𝑘(k = 5...8). 

De cada valor avaliado dos grupos 1 a 4, o valor médio dos grupos 5 a 8 foram 

subtraídos, respectivamente: {𝐺𝑗,1 − �̅�5},{𝐺𝑗,2 − �̅�6}, {𝐺𝑗,3 − �̅�7} e {𝐺𝑗,4 − �̅�8}, representando 

a determinação das doses líquidas. A partir desses grupos foi determinado o valor médio 

𝐺′̅𝑖(i=1...4). 

Para avaliar a resposta à auto-irradiação e à radiação natural, o grupo 8, resultado 

inicial do grupo composto por 25 dosímetros. foi avaliado de maneira individual. Para esta 

análise, foi assumida uma taxa de 2𝜇Sv/d. Neste caso, durante todo período de 

armazenamento, foi considerado 𝐻𝑃 (0,07) igual a 54𝜇Sv. 

O grupo 𝐺′2, com intervalo de leitura de uma semana, foi escolhido como valor de 

referência e o valor relativo foi calculado para todos os resultados. 

A equação 15 descreve o critério de aceitação para avaliação: 

 

𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ (
�̅�′𝑖

�̅�′2

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) ≤ 𝑟𝑚𝑎𝑥 (15) 

onde os valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 são 0,91 e 1,11, respectivamente. 

 

No grupo 𝐺′4, onde os dosímetros foram irradiados com 𝐻𝑃(0,07) = 1 mSv, o valor 

avaliado corrigido foi multiplicado por 7. Assim, a avaliação foi realizada aplicando a 

equação 16: 
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𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ (
7 × �̅�′4

�̅�2

± 𝑈𝑐𝑜𝑚) ≤ 𝑟𝑚𝑎𝑥 (16) 

 

 Para avaliar a resposta à auto-irradiação e à radiação natural, foi utilizado o grupo 8 

(composto por dosímetros não irradiados e armazenados durante 27 dias). Após o 

armazenamento, os dosímetros foram lidos. A equação 17 demonstra a avaliação segundo os 

critérios de avaliação determinados pela IEC 62387 (2012). 

 

−𝐻𝑙𝑜𝑤 ≤ �̅�8 ±  𝑈𝑚 − 𝐶𝑛𝑎𝑡 ≤ +𝐻𝑙𝑜𝑤 (17) 

onde 𝐻𝑙𝑜𝑤 é o limite inferior de detecção do dosímetro, e 𝐶𝑛𝑎𝑡 é o valor em 𝐻𝑃(0,07) da 

radiação natural durante o período de armazenamento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CALIBRAÇÃO DO SISTEMA 

 

4.1.1 Estabilidade da Leitora TL 

 

Na Tabela 15 são apresentados os valores das áreas totais de cada curva TL obtidos 

para as leituras realizadas para verificação da estabilidade da leitora TL. A partir dos valores 

apresentados na Tabela 15, foi construído o gráfico mostrado na Figura 15, que permite 

identificar visualmente os valores médios, os desvios padrão correspondentes e os limites de 

aceitação estabelecidos (média ± duas vezes o desvio padrão de 10 medidas realizadas antes 

do início do estudo para caracterização). Como se pode observar na Figura 15, o valor das 

medidas realizadas encontrou-se fora do limite de aceitação em três dias de estudo. Com isso, 

as medidas foram interrompidas e repetidas até que estivessem dentro do limite estabelecido 

para que o sistema fosse considerado estável. 

 

Tabela 15: Verificação de estabilidade da leitora TL 

 
Média 

(nC) 

Desvio 

Padrão 

Limite 

Máximo 

(nC) 

Limite 

Mínimo 

(nC) 

Valor 

Máximo 

(nC) 

Valor 

Mínimo 

(nC) 

Luz de 

Referência 
63,16 1,64 61,52 66,45 66,49 61,52 

PMT 0,2526 0,0152 0,2830 0,2222 0,2949 0,2286 

Dosímetro 

Irradiado 
18,07 0,56 19,20 16,94 19,83 16,89 

Dosímetro 

BG 
0,67 0,17 1,00 0,33 0,96 0,51 
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Figura 15: Verificação da estabilidade. Valores médios dos conjuntos de leitura e limites de 

aceitação. 

 

 

4.1.2 Reprodutibilidade do ECC 

 

A Tabela 16 mostra as diferenças percentuais entre os valores de ECC em cada medida 

em relação à primeira. Essa tabela indica que as diferenças percentuais entre os valores de 

ECC são inferiores a 6% para todos os dosímetros. O valor médio e o desvio padrão obtido 

por três medidas foram calculados para cada dosímetro. De acordo com os resultados, os 

desvios-padrão dos valores médios para o ECC variam entre 0,049 e 0,063. A Figura 16 

apresenta a reprodutibilidade dos cálculos do ECC. 
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Tabela 16: Diferença percentual entre os valores de ECC para diferentes medidas 

 1ª medida 

Diferença percentual 

(%) entre a 1ª e a 2ª 

medida 

Diferença percentual 

(%) entre a 1ª e a 3ª 

medida 

Média 0,9903 1,12 2,27 

Valor Mínimo 0,9131 0,11 0,84 

Valor Máximo 1,1192 1,26 5,41 

 

Figura 16: Reprodutibilidade do ECC 

 

 

Ao comparar a reprodutibilidade das respostas TL com a reprodutibilidade do ECC, é 

observado que a repetibilidade nos valores do ECC é melhor que a repetibilidade nos valores 

das respostas TL. Isto se deve ao fato de que os valores do ECC são quantidades relativas e o 

erro sistemático devido a outras fontes de erro (tempo de exposição, estabilidade do leitor, 

posicionamento do dosímetro, etc.) são excluídos.  
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4.2 DETERMINAÇÃO DO ALGORITMO 

 

4.2.1 Fator de Calibração 

 

Para obtenção da curva de calibração, os dosímetros foram irradiados com Equivalente 

de Dose Pessoal (𝐻𝑃(0,07), 𝑆 − 𝐶𝑠 − 137) entre 0,8 e 80 mSv. A Figura 17 apresenta o 

resultado da curva de resposta-dose obtida para determinação do fator de calibração. Cada 

ponto representa a média de sete leituras subtraídas pelo valor de “background” (leitura do 

dosímetro não irradiado). 

 

Figura 17: Curva de resposta-dose obtida com dosímetros irradiados em  

 (𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕), 𝑺 − 𝑪𝒔 − 𝟏𝟑𝟕). 

 

 

Para definição do algoritmo, utilizaram-se os valores de coeficiente linear e coeficiente 

angular da reta. Portanto, a função linear utilizada como fator de calibração foi determinada 

conforme a Equação 18. 

 

𝐻𝑃(0,07) = 𝑓𝐸,𝐴(0,275 × 𝐿 × 𝐸𝐶𝐶 + 0,394) 𝑚𝑆𝑣 (18) 

onde:  

L é o valor da área sob a curva TL em nC; 

y = 0.2759x + 0.3942
R² = 0.9993
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ECC é o coeficiente de correção da sensibilidade do dosímetro; 

fE,A é o fator de Correção devido à Dependência da Resposta do Dosímetro com a 

Energia e a Angulação. 

O resultado da média das leituras dos dosímetros irradiados para construção da curva 

de calibração foi determinado utilizando a correção pelo ECC e subtraído pelo valor médio 

dos dosímetros utilizados para BG. 

 

4.2.2 Fator de Correção devido à Dependência da Resposta do Dosímetro com a 

Energia e a Angulação 

 

A análise das primeiras medidas para determinar o valor do fator de correção devido à 

dependência da resposta do dosímetro em relação à energia e angulação foi realizada após 

irradiar o dosímetro na condição “sem ângulo” e utilizando-se os valores de resposta do 

dosímetro para algumas energias em relação à resposta obtida a energia do Cs-137. Esses 

valores de resposta em função da energia foram comparados com as tolerâncias descritas por 

𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 na norma da IEC 62387 (2012). Como pode ser visto graficamente na Figura 18, 

as tolerâncias descritas na norma e a resposta em função da dose estão representadas pelas 

linhas em vermelho e pelos pontos vermelhos, respectivamente. Observa-se que o segundo 

ponto (para energias de 33 keV) encontra-se fora do limite aceitável pela norma. A relação 

entre o valor obtido por essa leitura e o valor limite que deveria ser obtido para que a resposta 

dos dosímetros fosse considerada adequada foi calculado e, então, a partir dessa estimativa, 

determinado que  fE,A = 0,90. Esse valor foi aplicado em todos os pontos de medição e estão 

representados na figura a seguir pelos pontos verdes, onde se observa que a resposta do 

dosímetro em todas as energias avaliadas atende aos critérios de aceitação descritos pela 

norma IEC 62387 (2012). 
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Figura 18: Resposta Relativa da Dependência Energética. 

 

 

Como dito, foi adotado o valor do fator de correção devido à dependência da resposta 

do dosímetro em relação à energia e angulação igual a 0,90. No entanto, esses primeiros 

resultados foram realizados em dosímetros irradiados sem angulação. Então, utilizando-se 

como correção o mesmo valor de fE,A anteriormente adotado, os dosímetros foram irradiados 

fazendo variar o ângulo de incidência entre 15 e 60 graus para as três menores energias 

conforme exigências da norma IEC 62387 (2012). Dessa forma, os dosímetros foram 

irradiados nas energias de 24, 33 e 48 keV, que são as três menores energias permitidas pelo 

LMRI, laboratório no qual foram realizadas todas as irradiações deste trabalho. A Figura 19 

apresenta a resposta relativa dos dosímetros em relação à resposta obtida para a energia do 

Cs-137. Observa-se que o dosímetro atende aos requisitos da IEC 62387 (2012) para todas as 

angulações. 

 

Figura 19: Resposta Relativa à energia com a irradiação sob ângulo 
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4.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

4.3.1 LINEARIDADE E REPRODUTIBILIDADE 

 

A Tabela 17 apresenta os valores verdadeiros de 𝐻𝑃(0, 07), 𝐶𝑖, limite de aceitação 

para a reprodutibilidade e os fatores c1 e c2 que são os limites estabelecidos pela norma. 

Conforme esperado, o maior valor para o coeficiente de variação da indicação líquida, 7,0 %, 

foi encontrado para o menor valor de equivalente de dose pessoal de referência, que foi de 

0,20 mSv 3,5 % (k = 2,00, referente à irradiação do dosímetro). O valor do BG foi de 

0,214 mSv, e representa, neste caso, cerca de 50% da indicação bruta e está próximo ao limite 

inferior de detecção para o sistema. Os resultados mostram que o CV encontra-se dentro dos 

critérios de aceitação estabelecidos pela IEC 62387 (2012) para todos os valores de 

equivalente de dose pessoal, Gi, avaliados.  

 

Tabela 17: Resultados da avaliação da Reprodutibilidade. 

Ci 

𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕) 

(mSv) 

Gi 

𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕) 

(mSv) 

CV 

(%) 
𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 ×  𝒄𝟏* 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 ×  𝒄𝟐 ∗ 

0,20 0,162 7,0% 17% 23% 

0,40 0,305 3,3% 17% 23% 

0,80 0,889 1,3% 17% 23% 

2,0 1,476 3,7% 16% 22% 

4,0 3,156 5,4% 14% 19% 

8,0 6,101 5,1% 9% 13% 

20 15,211 2,8% 6% 8% 

40 30,367 3,1% 6% 8% 

80 61,208 4,8% 6% 8% 

* Para determinar os limites em c1 e c2, foram utilizados w=9 (valores de dose) e n=7 (número de dosímetros 

para cada valor de dose). 

 

A Figura 20 apresenta o teste da linearidade da resposta do dosímetro, onde o eixo y 

representa os valores de linearidade calculados a partir de 𝐿 = (
�̅�𝑖

�̅�𝑟
) ×

𝐶𝑟

𝐶𝑖
, anteriormente 

apresentada na Tabela 5. O valor para as tolerâncias da linearidade do sistema dosimétrico 

descrito na Equação 18 também é mostrado como as linhas superiores e inferiores sem 

considerar a incerteza na irradiação (linha pontilhada em 0,91 e 1,10) e considerando a 
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incerteza na irradiação dos dosímetros no feixe de S-Cs-137 (linhas sólidas superior e 

inferior). É interessante observar que, nas igualdades apresentadas pela Equação 10, a 

incerteza associada à irradiação aumenta a tolerância enquanto que a incerteza associada à 

reprodutibilidade das medidas reduz a probabilidade do dosímetro atender ao requisito, pois o 

valor da incerteza deve também estar contido dentro do intervalo de tolerância. 

Os resultados mostram que o sistema atende aos requisitos estabelecidos pela IEC 

62387 (2012) para valores de equivalente de dose pessoal entre 0,80 mSv e 80 mSv. Os dois 

menores valores de 𝐻𝑃 (0,07) iguais a 0,2 e 0,4 mSv foram considerados inadequados. Para 

essa análise, o valor do BG foi de 0,16 mSv.  

 

Figura 20: Linearidade da resposta do dosímetro TL em 𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕). 

 

As barras de erro correspondem à incerteza expandida de Cr,0/Ci  com probabilidade de aproximadamente 95% e 

k=2,52. 

 

A inadequação dos dois menores valores de 𝐻𝑃 (0,07) mostrou que o valor de BG tem 

forte correlação no resultado da linearidade, já que representa cerca de 50% do valor de Ci 

para 0,20 mSv e cerca de 25% para 0,40 mSv. A Figura 21 mostra, para as três menores 

equivalentes de dose pessoal, Ci (iguais a 0,20, 0,40 e 0,80 mSv) os valores de linearidade (L) 

em função de valores de BG simulados. Para cada ponto de linearidade, foi considerado um 

valor de BG diferente. Esse valor de BG foi simulado considerando possíveis valores até que 
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o sistema fosse considerado adequado. Observa-se que, se o BG fosse 0,11 ou 0,10 mSv, o 

resultado seria considerado adequado para os dois valores de Ci.  

Portanto, o resultado da linearidade indica que o valor do equivalente de dose mínimo 

𝐻𝑙𝑜𝑤 para o sistema avaliado deve ser ajustado para um valor maior ou igual a 0,80 mSv. 

 

Figura 21: Gráfico da variação do resultado da linearidade L em função de valores simulados 

para o branco (BG) entre 0,10 mSv até 0,16 mSv. 

 

 

A Figura 22 apresenta o resultado de linearidade dos dosímetros de LiF:Mg,Ti  

fabricados pela Harshaw, estudados por Squair (2008). Observa-se que os dosímetros 

possuem uma não-linearidade no valor de 𝐻𝑃 (0,07) igual a 0,5 mSv. Neste caso, a 

metodologia de avaliação para a linearidade (IEC, 2000) não estabelece a avaliação dos 

resultados considerando os valores de incerteza associados às medidas, porém as 

metodologias empregadas são comparáveis. Em ambos os estudos, essas divergências podem 

ser atribuídas à proximidade dos valores de dose com o limite inferior de detecção. 
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Figura 22: Linearidade da resposta em 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) de dosímetros TL - 100 fabricados pela 

Harshaw. 

 

Fonte: Squair (2008) 

 

4.3.2 AVALIAÇÃO DE EFEITOS PÓS-DOSE E REUSO 

 

Os resultados da avaliação dos efeitos de pós-dose e reuso após uma dose absorvida de 

cerca de 2 Gy foram avaliados através dos mesmos critérios de aceitação para o coeficiente de 

variação e da linearidade. O coeficiente de variação dos Grupos 1, 3 e 4 foi de 3,9 %, 9,0 % e 

11 %, respectivamente. O critério de aceitação para os Grupos 3 e 4 é 15 % e, para o Grupo 1, 

é 𝐶𝑉 < (16 –
10

1
) %, ou seja, CV < 6%. Portanto, o requisito foi cumprido para os três 

grupos. 

Em relação ao critério da linearidade, os resultados do Grupo 1, irradiado com 

10 mSv, Grupo 3, irradiado com 0,2 mSv e do Grupo 4, com 0,2 mSv, após a exposição à 

dose elevada, são mostrados na Figura 23. Pode-se observar que ambos os valores estão fora 

do intervalo de aceitação. Entretanto, os valores das doses avaliadas Gi para os Grupos 3 e 4 

foram 0,17 e 0,18 mSv, respectivamente, o que mostra que o dosímetro não apresentou 

significativa mudança na sua resposta. Esta mudança não significativa na resposta pode ser 

confirmada utilizando-se valores de dose mínima maiores que o avaliado no estudo.  
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Figura 23: Resultado da avaliação dos efeitos pós-dose e reuso com os Grupos 3 e 4 irradiados 

com 0,2 mSv. 

 

  

Foi realizado um segundo estudo para avaliar a resposta do dosímetro com os grupos 3 

e 4 irradiados com 1 mSv. A Figura 24 apresenta os resultados da nova avaliação, que foi 

realizada com os mesmos dosímetros utilizados no primeiro estudo de pós-dose e reuso. 

 

Figura 24: Resultado da avaliação dos efeitos de pós-dose e reuso com os grupos 3 e 4 irradiados 

com 1 mSv. 
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De modo comparativo e avaliando os resultados dos grupos 3 e 4 com as doses de 

1 mSv, ao critério de reprodutibilidade, o coeficiente de variação foi de 6,0 e 6,1%, 

respectivamente.  

 

4.2.3 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E ANGULAR 

 

A avaliação da dependência energética e angular do dosímetro foi realizada 

anteriormente na etapa referente à determinação do fator de correção para a dependência 

energética e angular (no Item 4.2.1, ver Figura 18). Para ambos os casos, os dosímetros 

atendem aos critérios de aceitação para as tolerâncias descritas na norma IEC 62387 (2012). 

Como o sistema dosimétrico utilizado neste trabalho é composto por uma leitora TL 

de fabricante diferente em relação ao dosímetro, a resposta da dependência energética e 

angular obtida neste trabalho foi comparada com a avaliação realizada pelo fabricante (Figura 

25). 

As calibrações dos dosímetros foram realizadas em feixes de Cs-137 e, 

posteriormente, foi aplicado um fator para corrigir a dependência com a energia. Observa-se 

que o fator de correção estabelecido neste trabalho (0,90) é muito próximo ao estabelecido 

pelo fabricante (ver que a resposta relativa do dosímetro na energia 662 keV na Figura 25 é 

~0,89).  

 

 

Figura 25: Dependência energética e angular do dosímetro RADOS. 

 

Fonte: HELMHOLTZ (2017) 
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Para a análise realizada pelo fabricante, os dosímetros foram irradiados com 

angulações de 0 e 60 graus e energias entre 10 keV e 1,4 MeV nas mesmas condições de 

geometria. Comparando a dependência energética e angular dos estudos realizados pelo 

fabricante (Figura 25) e os realizados neste trabalho (Figura 26), os dosímetros RADOS 

apresentam uma variação mais significativa na energia de 33 keV (ISO N-40) que o reportado 

pelo fabricante. Segundo a avaliação realizada pelo fabricante, a diferença da resposta entre 0 

e 60 em 33 keV é da ordem de 3%. Neste trabalho a diferença das respostas entre 0 e 60 em 

33 keV é de 13,3%.  

Para esta análise, as respostas foram normalizadas pela energia do Cs-137 e estão de 

acordo com os resultados encontrados por Campos (1998), que apresenta em seus estudos 

uma dependência energética para dosímetros de LiF:Mg,Ti analisados com 30 keV com valor 

médio de 1,3 para avaliação em angulações entre 0 e 60 graus. 

 

Figura 26: Dependência energética e angular utilizando o dosímetro RADOS e a leitora TL 

Harshaw 
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4.2.4 RESPOSTA SOB IRRADIAÇÃO LATERAL 

 

Os resultados apresentados na Tabela 18 mostram que os valores relativos somados 

com a incerteza expandida da média são inferiores a 2 para todas as energias e ângulos 

analisados. Com isso, pode-se afirmar que foi atendido o critério de aceitação estabelecido 

pela IEC 62387(2012) quanto à radiação incidente lateralmente no porta-dosímetro.  

A análise dos dados permite concluir ainda que, para a qualidade S-Cs-137, a 

diferença entre a irradiação frontal e a lateral (90) é muito pequena, sendo R90 / R0 = 0,99. 

Para as qualidades N-60, N-40 e N-30, as diferenças R90 / R0 são iguais a 0,88, 0,70 e 0,71, 

respectivamente. Como era esperado, isso indica que, quanto menor a energia da radiação, 

maior será a razão R90 / R0, o que pode ser atribuído à auto-atenuação no cristal e ao formato 

da tampa traseira do porta-dosímetro, que possui paredes laterais com 1 mm de espessura ao 

redor do cristal (ver Figura 11). Nas qualidades ISO N-30, N-40 e N-60, por estar na faixa de 

energia onde predomina o efeito fotoelétrico, pode-se prever que materiais dosimétricos com 

número atômico efetivo maior que o LiF (Zeff ~ 7,6) terão maior dificuldade em atender ao 

critério da IEC 62387 (2012).  
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Tabela 18: Resultado da incidência de radiação nos lados do dosímetro 

Energia 

𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕) 

Angulação �̅�𝒊 𝑠𝑖 

Resposta 

Relativa 

(
𝑮𝒊

𝑮𝟎°
⁄ ) 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

Resposta 

Relativa + 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

N – 30 

0° 4,04 0,19 - - - 

70° 3,30 0,26 0,82 0,09 0,91 

80° 2,53 0,34 0,63 0,14 0,77 

90° 2,85 0,19 0,71 0,08 0,79 

100° 2,14 0,28 0,53 0,13 0,66 

110° 2,72 0,22 0,67 0,09 0,76 

N – 40 

0° 3,69 0,24 - - - 

70° 2,87 0,14 0,78 0,08 0,86 

80° 2,70 0,08 0,73 0,07 0,80 

90° 2,59 0,08 0,70 0,07 0,77 

100° 2,61 0,10 0,71 0,07 0,78 

110° 2,55 0,12 0,69 0,08 0,77 

N – 60 

0° 2,31 0,22 - - - 

70° 2,18 0,17 0,94 0,12 1,06 

80° 2,03 0,03 0,88 0,09 0,97 

90° 2,03 0,11 0,88 0,10 0,98 

100° 2,02 0,18 0,87 0,12 0,99 

110° 2,02 1,32 0,87 0,63 1,50 

S – Cs 

0° 2,21 0,15 - - - 

70° 2,23 0,07 1,01 0,07 1,08 

80° 2,23 0,11 1,01 0,08 1,09 

90° 2,19 0,08 0,99 0,07 1,06 

100° 2,20 0,09 1,00 0,08 1,08 

110° 2,14 0,12 0,97 0,08 1,05 

 

 



71 

 

4.2.5 RESPOSTA À IRRADIAÇÃO MISTA 

 

As combinações utilizadas estão descritas na Tabela 19, bem como os resultados 

encontrados (𝐺𝑖). 

 

Tabela 19: Avaliação da resposta do algoritmo a radiações mistas. 

Combinações 
Energia/ 

Angulação 
𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕)𝒔 𝑮𝒊 

Valor 

relativo 

𝒓𝒘 

Mín. Max. 

1 
N-30; 0° + N-40; 

15° 
5,32 5,33 0,97 0,70 1,75 

2 
N-30; 0° + N-60; 

30° 
5,13 5,23 0,94 0,70 1,75 

3 
N-30; 0° + S-Cs-

137; 45° 
4,39 4,31 0,80 0,70 1,75 

4 
N-80; 0° + N-30; 

15° 
4,67 4,84 1,08 0,70 1,75 

5 
N-80; 0° + N-40; 

30° 
4,69 4,81 1,09 0,71 1,67 

6 
N-80; 0° + N-60; 

45° 
4,44 4,56 1,03 0,71 1,67 

7 
N-60; 0° + N-40; 

15° 
4,90 5,08 0,98 0,71 1,67 

8 
N-60; 0° + N-30; 

30° 
4,90 4,97 0,98 0,70 1,75 

9 
N-60; 0° + S-Cs-

137; 45° 
3,97 4,06 0,80 0,71 1,67 

10 
S-Cs-137; 0° + N-

60; 15° 
3,96 4,02 1,29 0,71 1,67 

𝐻𝑃(0,07)𝑠 refere-se à soma da resposta TL de cada energia para posterior aplicação do algoritmo. 𝐺𝑖 

refere-se à soma da resposta em mSv para as duas energias avaliadas. 

 

Nesta tabela, é possível verificar que o valor relativo varia entre 0,80 e 1,29 

dependendo da combinação realizada para cada análise. De acordo com IEC 62387 (2012), a 

aplicação do algoritmo realizada com a soma das respostas TL, quando manipulado 
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adequadamente, deve apresentar uma resposta entre 0,70 e 1,75 variando diretamente com a 

combinação de energias estudadas. Comparando os resultados obtidos com o valor relativo 

esperado para as análises realizadas, as combinações apresentam respostas relativas 

equivalentes e, portanto, pode-se concluir que, tanto o dosímetro quanto o algoritmo atendem 

aos critérios de aceitação. 

 

4.2.6 DESEMPENHO DO DOSÍMETRO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA  

 

A Tabela 20 apresenta os resultados do valor médio avaliado 

𝐺𝑖, o desvio padrão 𝑠𝑖, o valor relativo e a incerteza combinada. A leitura dos dosímetros foi 

realizada uma semana após a exposição. O valor indicado foi comparado com o valor do 

grupo de referência (Grupo 1), cujos dosímetros foram armazenados a uma temperatura de 

aproximadamente 23 °C. 

 

Tabela 20: Resultados da avaliação da influência da temperatura sobre o dosímetro 

Grupo 
Temperatura 

(°C) 

𝑮𝒊 

(mSv) 
𝒔𝒊 (mSv) 

Valor 

Relativo 
𝑼𝒄𝒐𝒎 

Valor 

Relativo + 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

Valor 

Relativo - 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

1 23 6,92 0,43 - - - - 

2 10 6,94 0,21 1,00 0,07 1,07 0,93 

3 50 7,08 0,57 1,02 0,09 1,11 0,93 

 

Para avaliação de acordo com a IEC 62387 (2012), o desempenho é avaliado somente 

para temperaturas baixas, como utilizada no Grupo 2 em relação ao Grupo 1, onde o 

dosímetro está dentro do critério de aceitação determinado.  

A avaliação do Grupo 3 foi realizada buscando estudar a influência da temperatura no 

dosímetro no clima do Brasil, que teve sua temperatura máxima já registrada no ano de 2017 

em 40,4 °C (CPTEC/INPE, 2017). 

De acordo com os resultados apresentados, o dosímetro atende ao critério de aceitação 

quando avaliado em temperaturas elevadas, mesmo a IEC não determinando avaliação 

padronizada para o estudo. 
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4.2.7 EFEITO DA EXPOSIÇÃO À LUZ NO DOSÍMETRO 

 

A verificação da exposição à luz na resposta do dosímetro está apresentada na Tabela 

21 com o valor médio avaliado 𝐺𝑖, o desvio padrão 𝑠𝑖, o valor relativo e a incerteza 

combinada 𝑈𝑐𝑜𝑚.  

 

Tabela 21: Resultado da avaliação da influência da luz no dosímetro 

Grupo 
Luz de 

Exposição 
�̅�𝒊 (mSv) 

𝒔𝒊 

(mSv) 

Valor 

Relativo 
𝑼𝒄𝒐𝒎 

Valor 

Relativo 

+ 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

Valor 

Relativo 

- 

𝑼𝒄𝒐𝒎 

1 Escuro 6,92 0,43 - 

0,09 

- - 

2 
45 W a 1 

m 
7,04 0,45 1,02 

1,11 0,93 

 

Comparando-se a média das leituras do grupo 1 e 2, verifica-se que o conjunto de 

dosímetros exposto à luz de 45 W obteve um resultado apenas 1,73% superior ao armazenado 

no escuro. Este resultado indica que não há influência significativa na resposta dos dosímetros 

devido à exposição à luz. Utilizando os dados da Tabela 21 e aplicando a Equação 14, que 

também avalia a influência da luz de exposição, os valores mínimo e máximo encontrados 

foram de 0,93 e 1,11, dentro do 0,91 e 1,11 estabelecidos pela IEC 62387 (2012). 

 

4.2.8 DESVANECIMENTO, AUTO-IRRADIAÇÃO E RESPOSTA À RADIAÇÃO 

NATURAL 

 

DESVANECIMENTO 

 

A resposta em função do tempo de armazenamento para cada um dos parâmetros de 

aquecimento pré-leitura é apresentada na Tabela 22. Este estudo foi importante para avaliar se 

os parâmetros de aquecimento poderiam influenciar na resposta do dosímetro.  
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Tabela 22: Avaliação do fading com diferentes parâmetros de aquecimento pré-leitura para 

dosímetros irradiados com 7 mSv. 

Parâmeto 

avaliado 
1 hora (𝑮′𝟏) 1 semana* (𝑮′𝟐) 27 dias (𝑮′𝟑) 

 
�̅�𝒊 ± 𝒔 

(mSv) 

Valor 

Relativ

o 

𝑼𝒄𝒐𝒎 
�̅�𝒊 ± 𝒔 

(mSv) 

Valor 

Relativ

o 

𝑼𝒄𝒐𝒎 
�̅�𝒊 ± 𝒔 

(mSv) 

Valor 

Relativo 
𝑼𝒄𝒐𝒎 

160 °C/16s 7,16±0,08 0,99 0,03 7,11±0,18 - 0,04 6,96±0,29 1,02 0,05 

160 °C/10s 7,39±0,11 0,96 0,05 7,06±0,28 - 0,06 6,71±0,31 1,05 0,07 

150 °C/16s 7,12±0,33 0,97 0,07 6,90 ±0,27 - 0,06 6,57±0,36 1,05 0,07 

*Valor de referência (IEC 62387, 2012) 

 

Na Tabela 22, observa-se que a média dos valores avaliados oscila entre 0,7% e 2,11% 

para avaliações após 1 hora e 27 dias em relação ao período de referência para o parâmetro de 

160 °C por 16 segundos, entre 4,67% e 4,96% para o parâmetro de 160 °C por 10 segundos e 

3,19% e 4,78% para a avaliação realizada utilizando o parâmetro de 150 °C por 16 segundos. 

Para avaliar o grupo 4 (𝐺′4), onde os dosímetros foram irradiados com 1 mSv, o 

resultado foi corrigido por 7. O resultado encontrado é apresentado na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Avaliação do fading com diferentes parâmetros de aquecimento pré-leitura para 

dosímetros irradiados com 1 mSv. 

Parâmetro 

avaliado 
27 dias (𝑮′𝟒) 

 �̅�𝒊 ± 𝒔 

(mSv) 

Valor 

Relativo 
𝑼𝒄𝒐𝒎 

160 °C/16s 6,85±0,07 1,04 0,01 

160 °C/10s 6,52±0,05 1,08 0,02 

150 °C/16s 5,97 ±0,05 1,16 0,02 

 

Neste grupo, observa-se que a média dos valores avaliados corrigidos oscilam com 

3,66% para o parâmetro de 160 °C por 16 segundos, 7,65% para o parâmetro de 160 °C por 

10 segundos e 15,48% para a avaliação com 150 °C por 16 segundos. 

 Os resultados de desvanecimento estão de acordo com os dados encontrados por Ben-

Shachan e Horowitz (1991) para dosímetros de LiF:Mg,Ti irradiados com radiação gama para 
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todos os parâmetros de pré-aquecimento avaliados no presente estudo, onde os dosímetros 

apresentaram um desvanecimento de 25% para avaliações após um mês da irradiação.  

 Entretanto, nota-se que os valores de 𝐻𝑃(0,07) para o parâmetro de 150 °C por 16 

segundos para avaliação realizada entre 1 hora e 1 semana após a irradiação, não atende ao 

critério estabelecido pela IEC 62387 (2012), com valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 de 0,90 e 1,04, 

respectivamente, onde os valores deveriam estar entre 0,91 e 1,11. E, para as avaliações entre 

1 semana e 27 dias após a irradiação, apenas o parâmetro recomendado pelo fabricante, de 

160 °C por 16 segundos, foi aprovado segundo a IEC 62387 (2012), com valores de 0,97 e 

1,07 para  𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥. Já as outras duas avaliações tiveram seus resultados de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 em 

0,98 e 1,12, sendo então reprovados na avaliação. 

 Para o grupo 4, (𝐺′4), os dosímetros foram aprovados quando utilizados os parâmetros 

de 160 °C por 16 segundos e 160 °C por 10 segundos com valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 de 1,03 e 

1,05 e 1,1 e 1,06, respectivamente. Já para o parâmetro de 150 °C por 16 segundos, os 

dosímetros não são aprovados e tem os valores de 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚𝑎𝑥 de 1,14 e 1,18 respectivamente. 

 

AVALIAÇÃO À AUTO-IRRADIAÇÃO E RESPOSTA À RADIAÇÃO NATURAL 

 

A determinação do valor da auto-irradiação do dosímetro está apresentada na Tabela 

24, que identifica o valor médio avaliado para 𝐻𝑃 (0,07), valor da radiação de fundo para o 

período relativo ao local de armazenamento para os dosímetros pertencentes ao grupo 8, 

utilizando os três parâmetros de aquecimento, e o resultado do teste.  

 

Tabela 24: Avaliação do dosímetro à auto-irradiação e a resposta à radiação natural 

Parâmetro 

avaliado 

�̅�𝒊 ± 𝒔 

(mSv) 
𝑼𝒄𝒐𝒎 

𝑪𝒏𝒂𝒕 

(mSv) 

160 °C/16s 0,54±0,02 0,05 0,054 

160 °C/10s 0,54±0,02 0,05 0,054 

150 °C/16s 0,55±0,02 0,06 0,054 

 

A IEC 62387 (2012) não estabelece limites com valores fixos para avaliação da auto-

irradiação, entretanto, este valor deve ser menor ou igual ao limite mínimo de detecção do 

dosímetro, que deve ser descrito pelo fabricante.  
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Neste estudo, foi encontrada uma não conformidade com as informações descritas 

pelo fabricante, onde o dosímetro deveria atender a um limite mínimo de detecção de 

0,1 mSv. Com os estudos realizados para linearidade (item 4.3.1) e efeitos de pós-dose e 

reuso (item 4.3.2), foi observado que o dosímetro deve ter seu limite mínimo avaliado em 

1 mSv. Com isso, é observado que os dosímetros tiveram seus valores avaliados bem abaixo 

do limite mínimo e, ao avaliar os resultados encontrados aos critérios de aceitação da IEC 

62387:2012, foram encontrados os valores entre 0,48 e 0,60 mSv para os três parâmetros de 

aquecimento avaliados, mostrando que, neste caso, o dosímetro está dentro do limite 

estabelecido pela IEC 62387 (2012). 

Entretanto, o parâmetro de pré-aquecimento de 160 °C por 16 segundos é considerado 

mais adequado por ter todos os seus resultados dentro dos limites de aceitação segundo a 

norma utilizada na metodologia para realização deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A avaliação do dosímetro RADOS para monitoração individual de extremidades em 

𝐻𝑃 (0,07) permite concluir que a determinação do algoritmo de dose foi bem sucedida, 

considerando os testes e leituras TL realizados neste trabalho. Optou-se por trabalhar com a 

correção de sensibilidade individual (ECC) do dosímetro, devido à variação na sensibilidade 

do dosímetro ser independente das condições geométricas e qualidade da radiação na 

irradiação e dose uniforme administrada no dosímetro. 

Com relação aos testes de desempenho, a avaliação da linearidade da resposta TL do 

dosímetro mostrou que o sistema atende aos requisitos estabelecidos pela norma 

IEC 62387 (2012) para valores de equivalente de dose pessoal entre 0,80 e 80 mSv. Os dois 

menores valores de 𝐻𝑃 (0,07) avaliados (0,20 e 0,40 mSv) foram considerados inadequados, 

resultado confirmado na avaliação de pós-dose e reuso do dosímetro, onde o mesmo não 

apresentou mudança significativa na resposta. Entretanto, os resultados não satisfazem aos 

requisitos estabelecidos pela IEC 62387 (2012), que determinam a utilização do limite 

inferior de detecção do dosímetro estabelecido pelo fabricante, ou seja, 0,1 mSv. 

O estudo realizado para verificar os efeitos de pós-dose e reuso, utilizando 𝐻𝑃 (0,07) 

igual a 1 mSv como dose mínima, o dosímetro satisfez às condições estabelecidas na 

avaliação. 

A avaliação da dependência energética e angular mostrou que o dosímetro atende aos 

requisitos estabelecidos pela IEC 62387 (2012) para todas as energias e ângulos avaliados 

quando aplicado o fator de correção para dependência energética e angular. 

A avaliação da resposta do dosímetro em função da radiação ionizante incidindo 

lateralmente no porta-dosímetro permite concluir que, quanto menor a energia de radiação, 

maior será a diferença na resposta do dosímetro entre o ângulo de incidência lateral e frontal. 

Este resultado pode ser atribuído à auto-atenuação do cristal dosimétrico. Nas três energias 

mais baixas avaliadas (ISO N-30, N-40 e N-60), onde predomina o efeito fotoelétrico, pode-se 

prever que dosímetros construídos com materiais cujo número atômico efetivo é maior que o 

LiF (𝑍𝑒𝑓𝑓~7,6) terão maior dificuldade em atender ao critério estabelecido pela IEC 

62387:2012. 

Para avaliação dos campos mistos, foi testada a exatidão do sistema dosimétrico e os 

resultados mostraram que o sistema atendeu aos critérios estabelecidos em todas as 

combinações de energia, ângulo e dose realizadas. 
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Com relação à avaliação da influência da temperatura, esta foi considerada desprezível 

para avaliações realizadas entre 10 °C e 50 °C, onde o dosímetro satisfaz os critérios 

estabelecidos pela IEC 62387 (2012). Além disso, a avaliação da influencia da luz na resposta 

do dosímetro também não resultou em alterações significativas. 

 Ao avaliar o desvanecimento, auto-irradiação e a resposta à radiação natural com três 

parâmetros de aquecimento pré-leitura e lidos em diferentes intervalos de tempo, observou-se 

que o parâmetro adequado para todas as avaliações realizadas é o determinado pelo 

fabricante, com 160 °C por 16 segundos. 

Portanto, uma vez que, ainda não há requisitos técnicos para critérios de desempenho 

para dosímetros de extremidades estabelecidos pelo Comitê de Avaliação de Serviços de 

Ensaio e Calibração, o dosímetro RADOS foi avaliado pela norma IEC 62387 (2012). Pode-

se concluir que um novo sistema para monitoração individual de extremidade na grandeza 

operacional 𝐻𝑃 (0,07) foi avaliado e está sendo implementado com êxito pelo Laboratório de 

Proteção Radiológica.   
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ANEXO A – COEFICIENTES DE CONVERSÃO ENTRE O KERMA AR, 

𝑲𝒂, O EQUIVALENTE DE DOSE PESSOAL, 𝑯𝑷 (𝟎, 𝟎𝟕) E 

EQUIVALENTE DE DOSE AMBIENTE, 𝑯∗ (𝟏𝟎). 

 

Tabela A.1: Coeficiente de conversão HP (0,07;  S, α) a partir de kerma ar, Ka para qualidades de 

radiação definidas na ISO – 4037-1 para o fantoma ROD. 

Qualidade 

da Radiação 

Distância da 

irradiação 

(m) 

Diametro do 

feixea 

(cm) 

Build-upb 

(mm) 

kPMMAc 

HpK(0,07)Rod 

Sv/Gy 

0°... ± 60° 

S-Cs 1,5 – 4,0 15 2 1,00 1,13 

S-Co 1,5 – 4,0 15 4 1,00 1,12 

R-C 1,5 – 5,0 15 25 0,94 1,11 

R-F 1,5 – 5,0 15 25 0,94 1,11 

aFoco aproximado do contorno de isodose de 98% em relação à dose no centro do fantoma. 

b Uma placa de polimetil-metacrilato (PMMA) com área de seção transversal de 30 cm x 30 

cm e espessura suficiente. Para garantir o buil-up completo, ele deve ser posicionado na 

frente do dosímetro. 

c A modificação do campo de radiação através da introdução da placa de PMMA deve ser 

levada em consideração, multiplicando o coeficiente de conversão pelo fator de correção 

kPMMA. 

Fonte: Adaptado de ISO 4037 – 1 (1996), citado por IEC 62387 (2012) 
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Tabela A.2: Coeficiente de conversão HpK(0,07;N) a partir de kerma ar, Ka, para qualidades de 

radiação N para o fantoma ROD. 

Qualidade de radiação 
Distância da irradiação 

 (m) 

HpK(0,07;N)  

Sv/Gy 

N – 10 1,0 – 2,0 0,91 

N – 15 1,0 – 2,0 0,95 

N – 20 1,0 – 2,0 0,98 

N – 25 1,0 – 2,0 1,00 

N – 30 1,0 – 2,0 1,03 

N – 40 1,0 – 2,0 1,07 

N – 60 1,0 – 2,0 1,11 

N – 80 1,0 – 2,0 1,15 

N – 100 1,0 – 2,0 1,17 

N – 120 1,0 – 2,0 1,17 

N – 150 1,0 – 2,0 1,17 

N – 200 1,0 – 2,0 1,16 

N – 250 1,0 – 2,0 1,15 

N – 300 1,0 – 2,0 1,14 
Fonte: ISO – 4037-3 (1999) 

 

Tabela A.3: Coeficiente de conversão 𝐻𝑘
∗ (10;  𝑁) a partir de kerma ar, Ka, para qualidades de 

radiação N  

Qualidade de radiação 
Distância da irradiação 

(m) 

𝑯𝒌
∗ (𝟏𝟎; 𝑵) 

Sv/Gy 

N – 25 1,0 – 2,0  0,52 

N – 30 1,0 – 2,0 0,80 

N – 40  1,0 – 3,0  1,18 

N – 60  1,0 – 3,0 1,59 

N – 80  1,0 – 3,0 1,73 

N – 100  1,0 – 3,0 1,71 

N – 120  1,0 – 3,0 1,64 

N – 150  1,0 – 3,0 1,58 

N – 200  1,0 – 3,0 1,46 

N – 250  1,0 – 3,0 1,39 

N – 300  1,0 – 3,0 1,35 

Fonte: Adaptado de ISO – 4037-3 (1999) 
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Tabela A.4: Coeficiente de conversão 𝐻𝑘
∗ (10;  𝑁) a partir de kerma ar, Ka, para qualidades de 

radiação S 

Qualidade de 

radiação 

Distância da 

irradiação (m) 

Build-up 

(mm) 

kPMMA 
𝑯𝒌

∗ (𝟏𝟎; 𝑺) 

Sv/Gy 

S – Am 1,0 – 2,0 -- -- 1,74 

S – Cs 1,0 – 3,0 2 1 1,20 

S – Co 1,0 – 3,0 4 1 1,16 

Fonte: Adaptado de ISO – 4037-3 (1999) 
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ANEXO B – INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA, �̅� 

 

 O intervalo de confiança da média �̅�, é: 

 

( �̅� − 𝐼𝑖, �̅� + 𝐼𝑖) 

 

Onde 𝐼𝑖 é a meia largura do intervalo de confiança relativa ao i-ésimo conjunto de medidas. 

Ao calcular�̅�, de 𝑛𝑖 medidas, a meia largura do intervalo de confiança é dada por: 

 

𝐼𝑖 =  
𝑡𝑛−1

√𝑛
× 𝑠 

 

onde𝑠𝑖 é o desvio padrão do i-ésimo grupo de medidas 𝑡𝑛−1 (fator de segurança para um nível 

de confiança de 95%) é tirado da Tabela B.1 para 𝑛𝑖 medidas. 

 

Tabela B.1: Valor de t – Student’s para um nível de confiança de 95% 

𝒏 𝒕𝒏−𝟏 
𝒕𝒏−𝟏

√𝒏
 

 
𝒏 𝒕𝒏−𝟏 

𝒕𝒏−𝟏

√𝒏
 

 2 12,71 8,98  15 2,14 0,554 

3 4,30 2,48  20 2,09 0,468 

4 3,18 1,59  25 2,06 0,413 

5 2,78 1,24  30 2,05 0,373 

6 2,57 1,05  40 2,02 0,320 

7 2,45 0,925  60 2,00 0,258 

8 2,36 0,836  120 1,98 0,181 

9 2,31 0,769  ∞ 1,96 1,96/√𝑛 

10 2,26 0,715     

Fonte: IEC 62387 (2012) 

 

Por exemplo: para 𝑛 = 10, 𝐼𝑖 =  
2,26

√10
× 𝑠. 
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ANEXO C – VALORES DE C1 E C2 PARA DIFERENTES VALORES DE 

DOSE E DIFERENTE QUANTIDADE DE DOSÍMETROS. 

 

Tabela C.1: Valores de 𝒄𝟏 e 𝒄𝟐 para w diferentes valores de dose e n indicações para cada valor de 

dose. 

w 
Valor de 𝒄𝟏 para n igual Valor de 𝒄𝟐 para n igual 

4 7 10 15 20 25 ∞ 4 7 10 15 20 25 ∞ 

5 1,000 1,007 1,009 1,009 1,009 1,009 1 1,499 1,400 1,344 1,290 1,255 1,231 1 

6 1,058 1,051 1,046 1,039 1,035 1,032 1 1,572 1,454 1,389 1,326 1,287 1,261 1 

8 1,147 1,117 1,100 1,084 1,074 1,067 1 1,687 1,536 1,458 1,383 1,336 1,304 1 

10 1,215 1,166 1,141 1,117 1,102 1,092 1 1,772 1,597 1,508 1,423 1,372 1,335 1 

12 1,269 1,205 1,173 1,143 1,124 1,112 1 1,840 1,645 1,548 1,455 1,399 1,360 1 

14 1,315 1,238 1,200 1,164 1,142 1,128 1 1,895 1,684 1,578 1,480 1,421 1,379 1 

16 1,351 1,265 1,222 1,182 1,158 1,142 1 1,940 1,716 1,605 1,502 1,440 1,396 1 

18 1,388 1,289 1,242 1,211 1,171 1,153 1 1,980 1,743 1,628 1,409 1,453 1,409 1 

20 1,418 1,311 1,259 1,233 1,183 1,164 1 2,015 1,767 1,646 1,394 1,466 1,421 1 

25 1,483 1,355 1,295 1,240 1,210 1,186 1 2,081 1,812 1,683 1,563 1,445 1,444 1 

50 1,683 1,494 1,407 1,328 1,283 1,252 1 2,275 1,945 1,789 1,646 1,561 1,504 1 

Fonte: IEC 62387 (2012) 
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ANEXO D – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA DOSÍMETROS 

AVALIADOS EM 𝑯𝑷(𝟎, 𝟎𝟕) 

 

Tabela D.1: Critérios de aceitação 

Características sob teste 
Principais características ou 

faixa de medição obrigatória  

Requisito de desempenho 

para a faixa avaliada 

Coeficiente de variação, v 

𝐻 < 1 𝑚𝑆𝑣 

1 𝑚𝑆𝑣 ≤ 𝐻 < 11 𝑚𝑆𝑣 

𝐻 ≥ 11 𝑚𝑆𝑣 

15% 

(16 – 𝐻/1 𝑚𝑆𝑣)% 

5% 

Resposta relativa a não-

linearidade 
1 𝑚𝑆𝑣 ≤ 𝐻 ≤ 3 𝑚𝑆𝑣 - 9% a +11% 

Características de 

sobrecarga, pós-efeitos e 

reutilização 

10 vezes o limite superior da 

gama de medição: 10 × 𝐻𝑢𝑝, 

no entanto, no máximo 10 Sv. 

Os dosímetros reutilizáveis 

devem cumprir os requisitos. 

A percepção para fora da 

escala no lado superior da 

faixa de medição, os efeitos 

posteriores não podem causar 

medições de falhas e 𝑣(𝐻𝑙𝑜𝑤) 

deve estar de acordo com o 

coeficiente de variação. 

Resposta relativa devido 

à energia média da 

radiação de fótons e 

ângulo de incidência 

 

 

30 keV a 250 keV e 0° a 60° 

da direção de referência 

Para 8 𝑘𝑒𝑉 ≤ 𝐸𝑝ℎ <

20𝑘𝑒𝑉: 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,67 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥 =

2,00 e para 20 𝑘𝑒𝑉 ≤ 𝐸𝑝ℎ <

33𝑘𝑒𝑉: 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,69 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥 =

1,82 e para 𝐸𝑝ℎ ≥

33𝑘𝑒𝑉: 0,71 𝑎 1,67 

Incidência de radiação do 

lado do dosímetro 

Incidência de radiação de 60° 

a 120° 

Indicação menos de 2 vezes 

da indicação devido à 

irradiação livre no ar da frente 

Respostas a irradiações 

mistas 

Irradiação com diferentes 

qualidades de radiação 

Resposta dentro das gamas de 

qualidades de radiação sob 

teste 

 

Efeito total devido aos 

requisitos de desempenho 

ambiental 

Temperatura, luz, tempo, para 

detalhes ver Tabela D.2 
Ver Tabela D.2 

Desvio devido a 

requisitos de desempenho 

mecânico 

Quebra; para detalhes ver 

Tabela D.3 

±0,7 × 𝐻𝑙𝑜𝑤em uma dose de 

𝐻 = 7𝐻𝑙𝑜𝑤 

Fonte: Adaptado de IEC 62387 (2012) 
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Tabela D.2: Requisitos de desempenho ambiental para dosímetros 

 

Características 

sob teste 

Intervalo obrigatório de 

quantidade de influência 

 

Variação máxima permitida 

da resposta relativa 

𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝒂e desvio, D,𝒃para a 

faixa avaliada 

Resposta relativa 

e desvio devido à 

temperatura 

ambiente e 

umidade relativa 

(dosímetro) 

• Dosímetros pessoal: 

-10 ºC a +40 ºC 

• Dosímetros ambiental: 

-20 ºC a +50 ºC 

e 10 % a 90 % de umidade 

relativa, sem condensação 

Tipo F: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,83 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1,25 

Tipo S: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1,1𝐻𝑙𝑜𝑤com dose de 

𝐻 = 11𝐻𝑙𝑜𝑤 

 

Resposta relativa 

e desvio devido à 

exposição à luz 

(dosímetro) 

0 W/𝑚2 a 1000 W/𝑚2 

(espectro correspondente à 

luz solar brilhante) 

Tipo F: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,91 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1,11 

Tipo S: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,7𝐻𝑙𝑜𝑤com dose de 

𝐻 = 7𝐻𝑙𝑜𝑤 

 

Acumulação de 

dose, 

desvanecimento, 

auto-irradiação e 

resposta à 

radiação natural 

(dosímetro) 

Máxima taxa do tempo 

medida: 𝑡𝑚𝑎𝑥 ≥ 1  mês 

Tipo F: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,91 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1,11 

Tipo S: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,7𝐻𝑙𝑜𝑤com dose de 

𝐻 = 7𝐻𝑙𝑜𝑤 

e para tipo F e tipo S v(Hlow)de 

acordo linha6 da Tabela 8 a 12 

e |𝐺𝑛𝑎𝑡 − 𝐶𝑛𝑎𝑡| ≤ 𝐻𝑙𝑜𝑤 

 

a
Válido em caso de influência de qualidade do tipo F. 

bVálido em caso de influência de qualidade do tipo S. 

Fonte: Adaptado de IEC 62387 (2012) 
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Tabela D.3: Requisitos de desempenho de perturbações mecânicas para os dosímetros 

Quantidade de Influência 
Intervalo obrigatório de 

quantidade de influência 

Desvio máximo permitido, 

D, para faixa avaliada de 

dose do H = 𝟕𝑯𝒍𝒐𝒘 

 

Quebra na superfície 

(dosímetro) 

1,0 m para superfície de 

concreto (IEC 60068-2-31) 
±0,7 × 𝐻𝑙𝑜𝑤 

Fonte: Adaptado de IEC 62387 (2012) 

 

 


