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Sumário: Este trabalho apresenta uma proposta de critérios 

e condições para a regulamentação no Brasil de sistemas de 

monitoração individual externa para nêutrons empregando a 

técnica de albedo com detectores termoluminescentes. São 

propostos testes de desempenho para caracterização deste 

sistema baseados na norma ISO 21909 e na experiência dos 

autores. 
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1. INTRODUÇÃO 

O principal propósito da monitoração individual é 

fornecer um acompanhamento periódico da medição da dose 

externa do indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) para 

confirmação ou não de boas práticas de trabalho [1]. Para 

fins legais, somente são aceitos no Brasil dispositivos de 

monitoração individual passivos e avaliações feitas por 

serviços certificados pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de energia Nuclear - 

IRD/CNEN. Dentro de uma mesma empresa, um IOE pode 

necessitar ser monitorado para mais de um tipo de radiação 

ionizante (exemplo: fótons e nêutrons). O emprego de 

monitores individuais para nêutrons não substitui ou 

dispensa a monitoração para fótons. 

Além de recursos humanos qualificados e de um sistema 

de gestão da qualidade; um serviço de monitoração 

individual necessita de um sistema de medição que atenda 

determinados requisitos técnicos e seja rastreável. A 

implantação de um sistema de monitoração individual deve 

seguir as seguintes etapas: aquisição ou desenvolvimento do 

sistema de medição, calibração e caracterização deste 

sistema Dentre estas etapas, uma das mais importantes, 

tecnicamente, é a caracterização do sistema de monitoração 

individual empregado. A completa caracterização de um 

sistema de monitoração individual de nêutrons é mais 

complexa do que a de fótons [2]. Os principais fatores que 

dificultam esta caracterização são: a ampla faixa de energia 

dos nêutrons (variando de 0,0253 eV a 20 MeV), 

inexistência de detectores com sensibilidade adequada em 

toda esta faixa, eficácia biológica muito dependente da 

energia (variando de 5 a 20), dificuldade de acesso a campos 

padrões de nêutrons e necessidade de arranjos complexos 

para realização dos ensaios. 

Embora no mundo existam normas e regulamentos já 

muito bem estabelecidos para a caracterização e aceitação de 

sistemas de monitoração individual externa de fótons, para 

os sistemas de nêutrons, isto não é válido. Muitos países, 

incluindo o Brasil, não têm uma regulamentação bem 

estabelecida para a prestação de serviço de monitoração 

individual de nêutrons. Desde 1995, a prestação de serviço 

de monitoração individual para fótons de corpo inteiro no 

país é autorizada pelo IRD conforme sistemática 

estabelecida pela portaria N
o
 1 da Diretoria de 

Radioproteção e Segurança da CNEN, publicada no Diário 

Oficial da União de 4 de outubro de 1995 [3]. Esta 

sistemática inclui requisitos técnicos e gerenciais. 

Atualmente, são 10 os laboratórios brasileiros certificados 

para este tipo de serviço. Destes, 3 laboratórios usam como 

detector, emulsões fotográficas e 7, detectores 

termoluminescentes (TLDs). 

Para a monitoração individual de nêutrons, existem 

algumas regulamentações muito específicas em alguns 

países, normalmente apresentando critérios diferenciados 

para cada tipo de técnica de detecção e, às vezes, somente 

para algumas áreas de atividades. Em 2005, foi editada pela 

International Organization for Standardization – ISO a 

norma ISO 21909 - “Passive personal neutron dosemeters – 

Performance and test requirements” [4] que abrange cinco 

classes de detectores passivos de nêutrons. 

Desde 1983, o IRD presta mensalmente serviço de 

monitoração individual de nêutrons para corpo inteiro 

empregando a técnica de albedo com TLD [5,6,7]. A técnica 

de TLD-albedo consiste na detecção pelos TLDs dos 

nêutrons moderados e refletidos pelo corpo do trabalhador. 

Esta técnica é largamente utilizada em todo o mundo. Ela 

possibilita a dosimetria de nêutrons de maior energia pelos 

TLDs sensíveis a nêutrons térmicos, devido a sua 

termalização pelo corpo [2]. 

No início da prestação de serviço de monitoração 

individual de nêutrons, o IRD empregava apenas um 

monitor de uma-componente (somente mede a componente 

de albedo) que foi calibrado em diferentes campos 



ocupacionais de nêutrons monoenergéticos [8]. Este monitor 

passou por uma caracterização parcial, devido à inexistência 

de legislação na época. Foram realizados alguns testes de 

desempenho (dependência angular, dependência energética, 

discriminação nêutron-gama); pois, não existiam definidos 

requisitos de desempenho e critérios de aceitação. 

Posteriormente, a partir de janeiro de 2008, o IRD iniciou a 

prestação de serviço de monitoração individual de nêutrons 

também com um monitor com duas componentes: nêutrons 

de albedo e nêutrons incidentes. 

 

2. PROPOSTA INICIAL DE CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO PARA SISTEMAS DE MONITORAÇÃO 

INDIVIDUAL DE NÊUTRONS 

Em 2001, um grupo de trabalho do IRD (do qual faziam 

parte alguns autores deste trabalho) editou para consulta 

pública, entre os laboratórios brasileiros autorizados para 

monitoração individual de fótons, um documento com uma 

proposta de testes e requisitos técnicos necessários para 

certificação de um serviço de monitoração individual de 

nêutrons. O título deste documento era “Desempenho de 

Sistema de Monitoração Individual para Nêutrons - Critérios 

e Condições” e aplicava-se apenas para a caracterização de 

sistemas que empregasse a técnica de albedo com TLD [9]. 

A grandeza avaliada neste documento é o equivalente de 

dose pessoal medido na profundidade de 10 mm (Hp(10)), 

que é a grandeza operacional recomendada para uso na 

monitoração individual de corpo inteiro para todos os tipos 

de radiação ionizante: alfa, beta, gama, nêutrons,... [10]. 

Este regulamento (RT Nº 007) foi baseado em uma 

coletânea de requisitos empregados em alguns países [11] e 

na experiência brasileira com regulamentação da 

monitoração individual de fótons e na prestação de serviço 

de dosimetria individual de nêutrons A tabela 1 apresenta 

um resumo com a descrição destes testes de desempenho e 

dos seus requisitos, considerando um grau de confiança de 

95%; à exceção do requisito do “Limite Inferior de 

Detecção”. Este documento foi aprovado pelos serviços, 

porém, a sistemática para nêutrons não foi regulamentada 

pela CNEN. 

 

Tabela 1: Testes e requisitos de desempenho do regulamento RT Nº 007 do IRD para sistemas de monitoração individual de nêutrons [9]. 

Teste a) Característica de Desempenho Requisito do Regulamento do IRD Tipo de Teste 

4.3.1 Reprodutibilidade 

O CV b) do VA c) não deve ser maior que 15% para cada monitor considerado 

individualmente, assim como para o conjunto de N monitores considerados 

coletivamente, para uma dose de ≈ 5 mSv. 

TT 

4.3.2 Limite Inferior de Detecção O LID d) deve ser menor ou igual a 0,2 mSv, com 50% de nível de confiança. TT 

4.3.3 
Estabilidade sob Diversas Condições 

Climáticas, Armazenamento por: 

Os VAs c) com monitores irradiados no início ou no final do período de armazenamento 

não devem diferir do valor verdadeiro convencional em mais de: 
TT 

4.3.3a 30 dias nas condições Padrão de Teste 15%: razão entre 0,85 a 1,15.  

4.3.3b 90 dias nas condições Padrão de Teste 20%; razão entre 0,80 a 1,20.  

4.3.3c 
7 dias: Umidade Padrão e Temperatura 

Ambiente = 50ºC  5ºC 
25%; razão entre 0,75 a 1,25.  

4.3.3d 
30 dias: Umidade ≥ 90% e Temperatura 

Ambiente ≈ 25ºC 
25%; razão entre 0,75 a 1,25.  

4.3.4 Efeito da Luz sobre o Monitor 
Quando monitores são expostos à iluminação equivalente à luz solar e irradiados no 

início ou no final do período de armazenamento: 
TT, TCQ 

4.3.4a 
Efeito da Luz na Dose Zero do Monitor 

Após Exposição à Luz por 24 horas 

O VA c) nos monitores não irradiados não deve sofrer uma alteração maior do que o LID 
d) exigido. 

 

4.3.4b 
Efeito da Luz sobre a Resposta do 

Monitor 

O VA c) não deve diferir em de 15% daquele obtidos com monitores mantidos no escuro, 

após exposição de 168 horas à luz. 
 

4.3.5 Linearidade 
A linearidade do sistema para doses de nêutrons de 0,2; 1; 10 e 100 mSv não deve variar 

em mais de 30%. 
TT 

4.3.6 Dependência Angular 
O VA c)  médio, para ângulos de incidência de 0°, 30º, -30º e 60º em relação à normal, 

não deve diferir em mais de 20% em relação à incidência normal. 
TT 

4.3.7 Discriminação Nêutron-Gama 

O VA c)  médio, para dose de nêutrons entre 1 e 10 mSv, acrescida de uma dose de fótons 

3 vezes maior, não deve diferir em mais de 20% do VA c)  para a mesma dose, obtida 

apenas com uma fonte de nêutrons. 

TT 

4.3.8 Resistência a Impactos 
O monitor e cada uma de suas partes devem resistir ao impacto de uma queda livre da 

altura de 1,5 m sobre uma superfície rígida. 
TT, TCQ 

a) referente ao código do regulamento do IRD 

b) CV – coeficiente de variação 

c) VA – valor avaliado 

d) LID – limite inferior de detecção 

 

 

Os diversos testes são classificados em testes de tipo 

(TT) e testes de controle de qualidade (TCQ). O TT tem por 

finalidade determinar se as características físicas e 

dosimétricas do projeto do sistema satisfazem determinados 

requisitos. Os TT devem ser realizados antes da implantação 

de um sistema de monitoração individual e somente 



precisam ser repetidos, na sua totalidade ou em parte, se 

algo no sistema for modificado em sua essência, como por 

exemplo, o projeto do monitor, o tipo de detector, o tipo do 

leitor, o tipo de preparo do detector, o algoritmo de cálculo, 

etc... 

Os TCQ são testes que devem ser realizados não apenas 

quando da implantação do sistema; mas, também, 

periodicamente, para demonstrar que o sistema dosimétrico 

continua atendendo os critérios de aceitação estabelecidos. 

O TCQ testa as características que não são intrínsecas ao 

projeto do sistema de monitoração individual, por exemplo, 

a influência da introdução de um novo lote de TLDs do 

mesmo tipo. 

 

3. REQUISITOS DE DESEMPENHO DA ISO 21909 

O primeiro passo para a normatização internacional da 

monitoração individual de nêutrons foi dada pela ISO 

quando, em 2002, disponibilizou a primeira versão do 

documento ISO/DIS 21909 -“Passive personal neutron 

dosemeters – Performance and test requirements” para 

consulta pública [12]. Em 2005, foi editada a norma 

ISO 21909 na sua versão final [4]. Poucas modificações 

foram introduzidas nesta versão final. Esta norma estabelece 

um conjunto de testes e critérios de desempenho para 

medições de doses de nêutrons de IOEs na grandeza Hp(10), 

por meio de cinco tipos diferentes de detectores passivos: 

emulsões nucleares, traços, TLD-albedo, bolhas e câmera de 

ionização. 

Em relação à técnica TLD-albedo, de interesse deste 

trabalho, a modificação mais importante foi a introdução da 

grandeza “apparent photon dose equivalent” (equivalente de 

dose aparente de fótons). Esta grandeza é usada na maioria 

dos testes e considera apenas a diferença entre as leituras 

dos TLDs (sensível e não sensível a nêutrons) calibrados 

para Hp(10) de fótons, sem a necessidade do uso de fatores 

de calibração para Hp(10) de nêutrons. Outra diferença foi a 

modificação do critério de aceitação para os testes de “Sinal 

Residual” e “Auto-Irradiação”, de 0,1 mSv para 0,3 mSv. A 

tabela 2 apresenta um resumo dos requisitos de desempenho 

apresentados na norma ISO 21909 exclusivamente para a 

técnica TLD-albedo. Os testes também são classificados em 

TT e TCQ e os requisitos estabelecidos para 95% de grau de 

confiança. 

 

Tabela 2: Requisitos e testes de desempenho da ISO 21909 para a técnica TLD-albedo [4]. 

Teste a) Característica de Desempenho Requisito da ISO 21909 Tipo de Teste 

C.3.1 Homogeneidade do Lote O CV b) do equivalente de dose aparente de fótons não deve exceder 20%. TCQ 

C.3.2 Reprodutibilidade 
O CV b) para um conjunto de N monitores, quando irradiados 10 vezes, não deve exceder 

20% para cada monitor separadamente. 
TCQ 

C.3.3 Linearidade 

A resposta não deve variar por mais de 10% quando os monitores são irradiados com 

nêutrons e fótons produzindo leituras de equivalente de dose aparente de fótons na faixa de 

1 mSv, 3 mSv, 10 mSv, 30 mSv e 100 mSv. 

TT 

C.3.4 Limite Inferior de Detecção O LID c) não deve exceder um equivalente de dose aparente de fótons de 0,3 mSv. TCQ 

C.3.5 Desvanecimento 
A resposta dos monitores irradiados no início do período de armazenamento por 90 dias 

em condições padrão de teste não deve se alterar por mais 10%. 
TT 

C.3.6 Sinal Residual 

O sinal residual não deve exceder um equivalente de dose aparente de fótons de 0,3 mSv 

depois de uma irradiação de correspondente a um equivalente de dose aparente de fótons 

de 10 mSv. 

TT 

C.3.7 Auto Irradiação 
Após um período de armazenamento de 60 dias, a resposta não deve se alterar para um 

equivalente de dose aparente de fótons por mais de 0,3 mSv. 
TT 

C.3.8 

Estabilidade da Resposta sob Diversas 

Condições Climáticas com 

Armazenamento por: 

A resposta dos monitores irradiados no início ou no final do período de armazenamento 

não deve diferir do valor verdadeiro convencional em mais de: 
 

C.3.8.1 30 Dias em Condições Padrão de Teste 5%; ou seja, razão entre 0,95 e 1,05. TT 

C.3.8.2 
48 Horas: Umidade ≥ 90% e 

Temperatura = 40ºC  2ºC 
10%; ou seja, razão entre 0,90 e 1,10. TT 

C.3.9 Efeito da Luz sobre o Monitor 
Quando monitores são expostos à iluminação equivalente à luz solar de 1000 W.m-2 e 

irradiados no início ou no final do período de armazenamento: 
 

C.3.9.1 Efeito da Luz na Dose Zero 
Após exposição à luz por 24 h, a dose zero não deve se alterar por valor de equivalente de 

dose aparente de fótons maior do que 0,3 mSv. 
TT 

C.3.9.2 Efeito da Luz na Resposta 
Após exposição à luz por 1 semana, a resposta do equivalente de dose aparente de fótons 

não deve diferir em mais de 10% em relação a de monitores mantidos no escuro. 
TT 

C.3.10 Dependência Angular 

A média aritmética da resposta do monitor individual em ângulos de incidência de 0°, 15º, 

45º e 60º não deve diferir em mais de 30% da resposta na incidência normal. O equivalente 

pessoal de nêutrons deve ser em torno de 1 mSv. 

TT 

a) referente ao código da Norma ISO 21909, para TLD-albedo 

b) CV – coeficiente de variação 

c) LID – limite inferior de detecção 
 



4. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TLD-

ALBEDO DE DUAS COMPONENTES 

O novo sistema de monitoração individual de nêutrons 

do IRD de duas-componentes também emprega a técnica de 

TLD-albedo, de modo a aproveitar toda a infra-estrutura e 

recursos humanos existentes [2]. Este monitor apresentado 

na figura 1 deve ser usado na altura da cintura, podendo ser 

ajustado (com o lado de medida da componente de albedo) 

ao corpo por meio de um cinto regulável. Antes de colocá-lo 

em uso rotineiro, este sistema de monitoração individual de 

nêutrons de duas componentes foi calibrado [2,13] em 

espectros de referência de radiação neutrônica da ISO [14], e 

aprovado segundo os critérios de desempenho da proposta 

do IRD [9] e da norma ISO 21909 [2,4,15]. Além disto, seu 

desempenho em campos de nêutrons simulando campos 

ocupacionais foi testado em uma intercomparação 

patrocinada pela Agência Internacional de Energia Atômica 

em 2003/2004 [2,16]. Este processo foi longo e custoso. 

 

 

Fig. 1: Corte transversal do monitor individual de nêutrons de duas-

componentes. 

 

Durante o processo de caracterização, as principais 

dificuldades observadas foram [2]: 

a) Longos períodos de irradiação devido à disponibilidade 

somente de padrões de nêutrons gerados por fontes 

isotópicas (menor fluência do que a de feixes de geradores). 

b) Em quase todos os testes da ISO 21909, necessidade de 

irradiação também em campos padrões de fótons. 

c) Nos testes da ISO 21909, rígidos critérios de aceitação de 

“Desvanecimento” (teste C.3.5), de “Estabilidade da 

Resposta em Diferentes Condições Climáticas” (C.3.8) e de 

“Efeito da Luz na Resposta” (C.3.9.2); em comparação com 

o critério de aceitação para homogeneidade e 

reprodutibilidade. E no teste do regulamento RT Nº 007 do 

IRD, rígido critério de aceitação de “Discriminação 

Nêutron-Gama” (teste 4.3.7). 

d) Inexistência comercial de dispositivos que permitam a 

verificação das características de desempenho de 

“Estabilidade da Resposta sob Diversas Condições 

Climáticas com Armazenamento” (testes C.3.8 da 

ISO 21909 e testes 4.3.3 do regulamento RT Nº 007 do 

IRD) e das de “Efeito da Luz sobre o Monitor” (testes C.3.9 

da ISO 21909 e testes 4.3.4 do regulamento RT Nº 007 do 

IRD). 

Atualmente, este sistema de duas-componentes é 

empregado por instalações da prestação de serviço desse 

tipo de monitoração individual e por instalações onde 

existam maiores variações espaciais e/ou cronológicas nos 

espectros de nêutrons aos quais os IOEs podem ser 

expostos, como por exemplo, em perfilagem de poços de 

petróleo. Nestes casos, com este sistema é possível fazer 

uma correção na dependência energética da resposta, o que 

não era possível com o sistema de uma componente. Ambos 

os sistemas (uma e duas componentes) são submetidos a um 

programa interno de controle da qualidade mensal [2, 7]. 

5. PROPOSTA DE REGULAMENTO 

Analisando o regulamento técnico (RT Nº 007) do IRD 

[9] e a norma ISO 21909 [4], os autores verificaram que, em 

alguns casos, eles são complementares. Com a experiência 

obtida na caracterização do novo sistema de duas-

componentes segundo os dois documentos; sugere-se, então, 

neste trabalho, um novo regulamento técnico para aceitação 

de sistemas brasileiros de monitoração individual de 

nêutrons do tipo TLD-albedo. Os requisitos propostos para 

os critérios de desempenho estão apresentados na tabela 3; 

sendo que os testes de 1 ao 12 seguem a mesma seqüência 

inicial da norma ISO 21909. 

Os autores recomendam que os requisitos para todos os 

testes relacionados com o limite inferior de detecção (como 

os testes de “Limite Inferior de Detecção”, “Sinal Residual”, 

“Auto Irradiação” e “Efeito da Luz na Dose Zero”; nº 4, 6, 7 

e 9.1, respectivamente, da proposta atual) tenham como 

critério de aceitação o nível de registro (NR) mensal adotado 

atualmente no Brasil, ou seja, de 0,20 mSv; ao invés do 

valor fixo de 0,3 mSv estabelecido pela norma ISO 21909. 

Extrapolando, a nível internacional, o critério de aceitação 

seria sempre o nível de registro adotado no país. As 

principais diferenças nos testes de desempenho apresentados 

na tabela 3 são: 

1) À exceção do teste de “Discriminação Nêutron-Gama”, 

todos os demais são efetuados somente com campos de 

nêutrons; simplificando o processo de irradiação para a 

caracterização. 

2) É adotado um critério de aceitação mais rígido para o 

teste “Homogeneidade do Lote” (C.3.1 da ISO 21909, nº 1 

da proposta atual); diminuindo o critério de aceitação de 

20% para 15%. Este novo valor é facilmente conseguido em 

sistemas TLD-albedo e quanto maior a incerteza devido à 

homogeneidade da resposta de um lote, mais difícil analisar 

a influência dos demais parâmetros nos testes de 

caracterização de desempenho do sistema. Isto porque a 

incerteza expandida fica muito grande e passa a ser 

necessário uma amostra com um número muito grande de 

monitores para se realizar os testes. 

3) O teste de “Linearidade” (C.3.3 da ISO 21909, nº 3 da 

proposta atual) recebeu duas modificações: (a) Em vez de 

cinco faixas de dose como originalmente na ISO 21909, são 

propostas apenas quatro; diminuindo a quantidade de 

irradiações, e iniciando a partir do valor de dose referente ao 

nível de registro. (b) Considerando-se que somente para o 

teste de “Homogeneidade do Lote” o critério de aceitação é 

de 15%, o critério de aceitação da “Linearidade” foi 

aumentado de 10% para 20%. Ao invés de calcular a razão 

para cada uma das faixas de doses; propõe-se uma equação 



(1) que leve em consideração a amplitude do maior e do 

menor valor dentre os valores das razões entre valores 

avaliados e os valores verdadeiros convencionais de todas as 

quatro faixas de dose. 

 

20,0
minmax

minmax

xx

xx
  (1) 

 

4) Um critério de aceitação maior é adotado para os testes de 

“Estabilidade da Resposta sob Diversas Condições 

Climáticas com Armazenamento por: 30 Dias e 

Armazenamento por 48 Horas” (respectivamente, C.3.8.1 e 

C.3.8.2 da ISO 21909, e nº 8.1 e nº 8.2 da proposta atual)”, 

respectivamente de 15% e 20%, ao invés de 5% e 10%; 

considerando-se que somente para o teste de 

“Homogeneidade do Lote” o critério de aceitação é de 15%. 

5) À semelhança do princípio adotado nos itens anteriores 

para o teste de “Efeito da Luz na Resposta” (C.3.9.2 da 

ISO 21909, nº 9.2 da proposta atual), o critério de aceitação 

foi aumentado de 10% para 20%. 

6) Em relação ao tipo dos testes (última coluna da tabela 3), 

sugere-se que o teste de “Reprodutibilidade” seja 

classificado como TT e não como TCQ, como consta na 

ISO 21909. Adicionalmente, os testes de “Homogeneidade 

do Lote” e “Limite Inferior de Detecção” que na norma 

ISO 21909 são classificados apenas como TCQ, nesta 

proposta também são classificados como TT; considerando-

se que para se determinar as características físicas e 

dosimétricas do projeto do sistema, torna-se necessário que 

estes dois testes satisfaçam os requisitos estabelecidos na 

proposta da tabela 3. 

7) Foi inserido o teste de “Discriminação Nêutron-Gama” a 

partir do teste de mesmo nome no regulamento do IRD e das 

considerações da norma americana “Personnel Dosimetry 

Performance - Criteria for Testing” [11] que estabelece uma 

razão de irradiação de 1:3 de tipos de radiação diferentes 

(nêutrons e fótons, respectivamente) para monitores 

individuais que operam em campos mistos. 

8) E finalmente foi inserido um teste de resistência a 

impactos, para verificar a robustez do monitor. 

 
Tabela 3: Proposta dos requisitos dos testes de desempenho para a técnica TLD-Albedo. 

Teste Característica de Desempenho Requisito Proposto Tipo de Teste 

1 Homogeneidade do Lote O coeficiente de variação do equivalente de dose aparente de fótons não deve exceder 15%. TT, TCQ 

2 Reprodutibilidade 

O coeficiente de variação do equivalente de dose aparente de fótons para um conjunto de N 

monitores, quando irradiados 10 vezes, não deve exceder 20% para cada monitor 

separadamente. 

TT 

3 Linearidade 
A linearidade do sistema para equivalente de dose de nêutrons de 0,20 mSv, 1,00 mSv, 

10,0 mSv e 100 mSv não deve variar por mais de 20% (no conjunto de toda a resposta). 
TT 

4 Limite Inferior de Detecção 
O Limite inferior de detecção não deve exceder um valor de equivalente de dose pessoal de 

nêutrons igual ao NR a) . 
TT, TCQ 

5 Desvanecimento 
A resposta dos monitores irradiados no início do período de armazenamento de 90 dias em 

condições padrão de teste não deve se alterar por mais 20%. 
TT 

6 Sinal Residual 
O sinal residual não deve exceder o NR a)  depois de uma irradiação de nêutrons 

correspondente a um equivalente de dose pessoal de nêutrons de 10 mSv. 
TT 

7 Auto Irradiação 
Após um período de armazenamento de 60 dias, o equivalente de dose pessoal de nêutrons 

não deve se alterar para um valor igual ou maior do que o NR a) . 
TT 

8 

Estabilidade da Resposta sob Diversas 

Condições Climáticas com 

Armazenamento por: 

A resposta dos monitores irradiados com nêutrons no início ou no final do período de 

armazenamento não deve diferir do valor verdadeiro convencional em mais de: 
 

8.1 30 Dias em Condições Padrão de Teste 15%, razão entre 0,85 e 1,15. TT 

8.2 
48 Horas: Umidade ≥ 90% e 

Temperatura = 40ºC  2ºC 
20%, razão entre de 0,80 e 1,20. TT 

9 Efeito da Luz sobre o Monitor 
Quando monitores são expostos à iluminação equivalente à luz solar de 1000 W.m-2 e 

irradiados no início ou no final do período de armazenamento: 
 

9.1 Efeito da Luz na Dose Zero 
Após exposição à luz por 24 horas, a dose zero não deve se alterar para um equivalente de 

dose pessoal de nêutrons maior do que o NR a) . 
TT 

9.2 Efeito da Luz na Resposta 
Após exposição à luz por 1 semana, a resposta do não deve diferir em mais de 20% em 

relação a de monitores mantidos no escuro. 
TT 

10 Dependência Angular 
A média aritmética da resposta do monitor individual em ângulos de incidência de 0°, 15º, 

45º e 60º não deve diferir em mais de 30% da resposta na incidência normal. 
TT 

11 Discriminação Nêutron-Gama 
O valor médio avaliado, para uma dose de nêutrons acrescida de uma dose de fótons 3 vezes 

maior, não deve diferir em mais de 30% do valor avaliado apenas com nêutrons. 
TT 

12 Resistência a Impactos 
10 monitores e cada uma de suas partes devem resistir (sem nenhum dano) ao impacto de 

uma queda livre da altura de 1,5 m sobre uma superfície rígida. 
TT, TCQ 

a) NR - nível de registro adotado no Brasil. 



 

6. CONCLUSÃO 

A discussão apresentada neste trabalho pode ser usada 

para a publicação de um documento com critérios de 

aceitação para a atividade de monitoração individual de 

nêutrons no país com rastreabilidade metrológica. A 

existência de um regulamento técnico com testes de 

desempenho realistas e factíveis ajudará o Brasil a garantir a 

qualidade metrológica nesta área. 

Do ponto de vista da metrologia das radiações ionizantes 

(nêutrons), torna-se imperioso a existência no Brasil de 

campos padrões de nêutrons com alta fluência, como 

aqueles obtidos por reações nucleares tipo deutério-deutério 

e deutério-trício. 

Apesar de nesta proposta haver um acréscimo na 

quantidade de testes em relação à norma ISO 21909, uma 

menor quantidade de irradiações será necessária para a 

caracterização de um sistema de monitoração individual 

externa para nêutrons empregando a técnica TLD-Albedo. 

Adicionalmente, a aceitação da proposta dos requisitos de 

desempenho apresentada permitirá um melhor conhecimento 

das características físicas e dosimétricas de todo o sistema e 

uma menor quantidade de tempo despendido. 
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