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ABSTRACT

Os efeitos das radiações cósmicas ionizantes incidentes em componentes aeronáuticos e em tripulações 
tem sido uma fonte de preocupação e motivado cada vez mais estudos e aprimoramentos na área. As baixas 
taxas de dose envolvidas no campo de radiação presente em altitudes de voo de aeronaves implicam na 
necessidade do uso de materiais dosimétricos de alta eficiência de detecção, de forma a permitir estudos de 
doses acumuladas baixas, resultantes de rotas curtas ou de menor altitude. A escolha dos dosímetros 
termoluminescentes de LiF: Mg,Cu,P foi feita por possuir uma eficiência de detecção cerca de quinze vezes 
superior ao seu antecessor (LiF: Mg,Ti), sendo portanto, muito aplicado em dosimetria de baixas doses e 
dosimetria ambiental. A implantação do uso do par dosimétrico TLD-600H e TLD-700H servirá de suporte para 
ensaios e estudos sobre os efeitos de baixas doses de radiação cósmica em dosimetria ambiental aplicada no 
meio aeronáutico em altitudes usuais de voo. No presente artigo são apresentados os resultados do 
desenvolvimento de uma metodologia para dosimetria de baixas doses de radiação gama e nêutrons utilizando-
se do par dosimétrico TLD-600H e TLD-700H. Os resultados demonstram uma sensibilidade dos dosímetros 
bastante superior aos dosímetros de LiF:Mg,Ti confirmando sua adequabilidade para dosimetria de baixas doses.

1. INTRODUÇÃO

O estudo e caracterização do dosímetro de LiF:Mg,Cu,P para utilização em dosimetria 
aeronáutica, tem como objetivo a implantação da metodologia de uso do par dosimétrico 
TLD-600H e TLD-700H no Laboratório de Dosimetria Aeroespacial (LDA) do Instituto de 
Estudos Avançados (IEAv). Estes dosímetros possuem altíssima sensibilidade para a 
dosimetria de campos mistos de radiação gama e nêutrons em baixas doses, o que servirá de 
suporte para ensaios e estudos de efeitos de baixas doses de radiação cósmica em dosimetria 
ambiental, aplicada no meio aeronáutico em altitudes usuais de voo, bem como nas áreas do 
IEAv. 

A forte preocupação sobre o efeito da radiação cósmica [1] ionizante incidente em 
componentes aeronáuticos e na tripulação tem motivado estudos e aprimoramentos no 
assunto. Esse ambiente de radiação afeta diretamente os voos, expondo não apenas aos 
aviônicos, mas também a tripulação, a valores de radiação que podem ser preocupantes, visto 
que as doses envolvidas podem extrapolar os limites de dose para indivíduos do público.
Dentre as dificuldades para o desenvolvimento de técnicas de dosimetria em altitudes de vôo,
pode-se citar a necessidade de atendimento a regras e protocolos de voo que limitam ou 



dificultam o uso de equipamentos de medição ativos (com componentes eletrônicos) a bordo 
de aeronaves.

Uma das alternativas a este problema consiste no uso de dosímetros passivos, sendo que a 
dosimetria termoluminescente é utilizada por diversos autores [2], pois diferentemente dos 
outros métodos, não necessita de certificação, não utiliza fontes de alimentação, não emite 
campos eletromagnéticos que possam interferir nos sistemas eletrônicos das aeronaves e não 
é composta por materiais inflamáveis ou perigosos e, portanto, sofre menos restrições para 
ser utilizada em aeronaves.

Por outro lado, as baixas taxas de dose envolvidas no campo de radiação presente em 
altitudes de voo ���������	�
���������������������	��������������������

����������
�����
materiais dosimétricos de alta eficiência de detecção, de forma a permitir estudos de doses 
acumuladas baixas, resultantes de rotas curtas ou de menor altitude. Em decorrência disso foi 
feita a escolha dos dosímetros LiF:Mg,Cu,P pelo fato de possuir uma eficiência de detecção 
cerca de quinze vezes superior ao seu antecessor (LiF:Mg,Ti), sendo portanto, muito aplicado 
em dosimetria de baixas doses e dosimetria ambiental [3]. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento da metodologia foi construído e configurado o setup de irradiação e 
tratamento térmico, estudados os diferentes processos para análise da curva de luminescência, 
bem como foram avaliados os parâmetros de sensibilidade intrínseca, limiar de detecção e 
fator de calibração para os dosímetros, a fim de maximizar a eficiência de medida do sinal e 
minimizar o ruído de fundo, além do material ter sido calibrado em campos conhecidos de 
radiação gama e nêutrons. Os resultados preliminares obtidos demonstram a alta eficiência de 
detecção do par de dosímetros em comparação aos outros materiais dosimétricos 
convencionalmente utilizados, sendo assim aplicável para baixas doses em dosimetia 
ambiental e também em ambiente de voo de aeronaves.

Previamente a qualquer procedimento de utilização das pastilhas dosimétricas foi 
determinada sua massa individualmente, já que a massa dos dosímetros é um parâmetro 
importante para os resultados finais para comparação das respostas termoluminescentes e 
verificação da variação dos lotes, pois a emissão termoluminescente de cada pastilha è 
dependente da massa total de material presente na mesma [5]

Os dosímetros termoluminescentes devem ser tratados termicamente por um determinado 
período a uma determinada temperatura, que varia de acordo com o material dosimétrico 
usado. Para realização do procedimento foi feita a calibração do forno utilizado [4], para ser 
obtida com precisão a temperatura na amostra a ser tratada termicamente.

As pastilhas em estudo foram irradiadas em campos gama por meio de uma fonte de 60Co e
está sendo desenvolvido um estudo mais aprofundado irradiando os mesmos com uma fonte 
241Am/Be para caracteriza-los também em campos de nêutrons.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Calibração do forno e Tratamento Térmico

De acordo com alguns autores [6] o tratamento térmico do TLD 600H e 700H não deve 
exceder a temperatura de 240°C, e é recomendado que seja realizado em um período de dez
minutos nessa dada temperatura. De acordo com Yang [3], tratamentos térmicos em 
temperatura superior a 240°C, conduzem a perda de desempenho, provocando perda da 
sensibilidade do dosímetro. Outro autor [7] reforça que este material é altamente sensível ao 
tratamento térmico especialmente quando a temperatura excede os 240°C, o que resulta em 
importantes modificações na estrutura e comportamento da curva de luminescência 
individual, afirmando haver uma recuperação parcial da sensibilidade TL quando a 
temperatura de tratamento for superior a 330°C e que as impurezas (especialmente o Si) 
podem diminuir as temperaturas do pico de luz e reduzir sua importância. 

Tsai e Jiang [6] garantem que somente os parâmetros de temperatura e tempo não são 
suficientes e todo o conjunto, incluindo a bandeja de tratamento térmico, deve ser projetado 
pra otimizar a reprodutibilidade do tratamento. A importância da bandeja de tratamento 
térmico também é ressaltada por outros autores [3, 8] que consideram que a mesma interfere 
na propagação do calor e, portanto, na temperatura real da amostra. 

Dentre os autores pesquisados apenas um optou pelo tratamento térmico realizado na própria
leitora de dosímetros termoluminescentes [9] e decidiram pela mesma temperatura que os 
outros autores, com um pré-aquecimento de 50°C por 0s, e uma taxa de aquecimento de 10°c 
por segundo.  

Considerando as especificações do fabricante (Harshaw) e as informações obtidas da 
literatura, neste trabalho foi escolhido o tratamento térmico em uma temperatura de 240°C 
durante dez minutos, a ser realizado através do forno calibrado, garantindo a temperatura 
adequada nas pastilhas. 

Durante o processo de calibração do forno, cujo resultado é apresentado na Fig. 1, com o 
resultado de um ajuste linear aos dados experimentais, foi também possível constatar que o 
suporte de dosímetros do forno, feito de aço com 1mm de espessura (espessura adequada para 
o tratamento) [6], demora cerca de dez minutos para estabilizar à temperatura adequada ao 
tratamento térmico dos dosímetros, quando colocado no forno. Sendo assim, o tratamento 
térmico foi realizado na temperatura de 240°C durante vinte minutos, dez minutos para a 
estabilização do suporte e mais dez minutos com o material sob a temperatura desejada.
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3.2. Técnica de análise da curva termoluminescente

Para analise da curva de luminescência gerada pelos elétrons armadilhados é necessário uma 
leitora termoluminescente, que aquece as pastilhas para que liberem os elétrons aprisionados 
e recebe e registra a curva de luminescência emitida. Essa curva relaciona temperatura com
intensidade termoluminescente, sendo assim possível analisar a quantidade de dose absorvida 
pelo material, uma vez que a dose absorvida é diretamente proporcional à luz emitida. Esta 
curva gerada pela leitora apresenta vários picos, cada um representa uma armadilha 
termoluminescente do dosimetro [10]. Para gerar a curva de luminescência foi realizado um 
aquecimento linear na leitora de dosímetros termoluminescentes marca Victoreen 4100,
utilizando-se os parâmetros de aquecimento e leitura descritos na Tab. 1.
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Figura 1. Calibração do forno Mufla EDG F-3000-3P.
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Tabela 1. Parâmetros de aquecimento na fotomultiplicadora

Temperatura Inicial 100°C
Temperatura máxima 240°C
Temperatura de aquecimento 5°C/s
Tempo de ciclo 45 s
Região de Interesse 1 130-340
Região de Interesse 2 340-445
Tensão na fotomultiplicadora 950V

As Figs. 2 e 3 abaixo mostram a resposta do sinal TL de duas pastilhas de dosímetro de 
fluoreto de lítio do tipo TLD-600H e TLD-700H, irradiadas com radiação gama, obtidas
através dos parâmetros de leitura fixados, onde pode-se observar que não há diferenças 
significativas na estrutura da curva de emissão termoluminescente desses dois tipos de 
dosímetros para radiação gama.

Para proceder à analise da curva de emissão termoluminescente, os dosímetros foram 
previamente irradiados com a fonte de 60Co com uma dose aproximada de 0,2 mGray e 
posteriormente foi realizada a leitura dos mesmos na leitora, conforme a técnica de leitura 
estabelecida. Utilizou-se uma dose baixa, de forma a avaliar a curva de emissão 
termoluminescente em uma situação representativa da faixa de dose que será obtida 
usualmente na condição de trabalho onde estes dosímetros serão utilizados.
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Figura 2. Curva de intensidade de luz 
das pastilhas do TLD-700H
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Figura 3.  Curva de intensidade de luz das 
pastilhas do TLD-600H
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A análise da curva de luminescência foi realizada por três métodos distintos. O primeiro 
consistiu na integração direta da região de interesse que, no caso, consistiu na região 
compreendida entre os canais 130 a 340. O segundo e o terceiro métodos de análise 
consistiram na avaliação espectroscópica da curva de luminescência, realizada por meio do 
código computacional GLOWFIT [11] (Figura 4), no qual foram ajustados respectivamente 4 
e 5 picos de emissão TL, cujos parâmetros foram configurados conforme informações obtidas 
de Kitis G. et al, 1996 [7].

A curva de emissão TL das pastilhas é de primeira ordem [7] e, de acordo com a literatura, a
quantidade de picos de emissão termoluminescente varia de 3 a 7 dependendo do autor. Kitis 
G. et al [7] considerou 7 picos do dosímetros LiF:Mg,Cu,P, já outros consideraram 4 picos 
[8,10] e outros 3 picos [6,9]. Ressalta-se que o sistema de leitura e análise utilizado neste 
trabalho não possui resolução suficiente para permitir identificar e ajustar mais do que 4 ou 5 
picos de emissão termoluminescente.

O resultado das avaliações da sensibilidade dos dosímetros por cada método indicou que os 
dosímetros estão divididos em dois grupos de sensibilidades distintas, correspondentes aos 
dosímetros TLD-600H e TLD-700H. A sensibilidade relativa entre os dois diferentes tipos de 
dosímetros independe do método de análise utilizado, sendo que o dosímetro TLD-600H se 
apresenta como mais eficiente do que o TLD-700H. 

Através da analise espectroscópica é possível obter a altura de pico, a energia de cada pico, 
temperatura no máximo do pico e as integrais de cada pico. O código GLOWFIT também 
descreve a qualidade do ajuste realizado, por meio de um parâmetro denominado FOM 
(Figure Of Merit) [11].

Utilizando os três métodos de análise, foi elaborada uma tabela comparativa da dispersão das 
respostas dos dosímetros de um mesmo tipo (TLD-600H ou TLD-700H), irradiados com a 
mesma dose. O coeficiente de variação do lote, que representa a dispersão dos resultados para 
cada um dos métodos de análise, para cada tipo de dosímetro, está apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados comparativos dos distintos métodos de análise.

Método de análise Coef. Var. TLD-
600H (%)

Coef. Var. TLD-
700H (%)

Integração da curva (canais 130 a 340) 11,71 9,92
Análise espectroscópica (4 picos) 2,56 4,97
Análise espectroscópica (5 picos) 2,23 4,82

Observa-se que a analise espectroscópica com ajuste de 5 picos de emissão TL, apesar de ser 
um método significativamente mais trabalhoso, apresenta resultados muito mais precisos do 
que o método de integração da curva de emissão TL na região de interesse. Para realizar estes 
ajustes foram criados setups de restrições de parâmetros no programa GLOWFIT, que 
permitiram auxiliar o processo de ajuste, tornando-o menos dependente da sensibilidade do 
usuário. Um exemplo do processo de ajuste de 5 picos de emissão TL no programa 
GLOWFIT é apresentado na Figura 4.
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Figura 4 - Curva de termoluminescência de uma pastilha de TLD-
700H, analisada através do código computacional GlowFit, com 
ajuste de 5 picos de emissão TL,  apresentando um FOM de 
2,82%.

Tabela 2. Características individuais de cada pico analisado

Dosímetro Pico Im
(nC/canal)

Tm
(K)

E Integral da curva
(nC)

TLD-700H Pico 1 2114 426,5 1,7257 100200
Pico 2 19214 484,3 1,6172 124369
Pico 3 92538 519,6 2,5777 4392338
Pico 4 17045 530,2 1,9889 1080904
Pico 5 5160 568,6 1,2050 357269

3.5.   Sensibilidade intrínseca

A sensibilidade intrínseca de cada pastilha dosimétrica foi obtida por meio dos dados 
descritos nas irradiações citadas no item anterior, utilizando a metodologia de análise 
espectroscópica de 5 picos, e de acordo com a metodologia de cálculo sugerida por 
Furetta et al [12]. Os histogramas dos coeficientes de sensibilidade intrínseca são 
apresentados nas Figuras 5 e 6 para cada tipo de dosímetro (TLD-600H e TLD-700H).
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Figura 5 – Histograma da sensibilidade 
intrínseca dos dosímetros TLD-700H.

Figura 6 – Histograma da sensibilidade 
intrínseca dos dosímetros TLD-600H.

3.5. Avaliação do Background

O Background, também chamado de “Zero dose reading”, é obtido a partir de medições 
repetidas realizadas em dosímetros não irradiados. Essa medida é importante no uso de 
dosímetros para baixas doses e pode ser alterada de acordo com vários fatores, como a 
variabilidade de sua transparência, a exposição à luz solar, exposição à luz artificial, a 
contaminação de sua superfície, alterações da sensibilidade devido aos danos da radiação, 
tratamentos térmicos ineficazes e irreprodutíveis e materiais dosimétricos que contenham 
elementos radioativos [12].

Para a realização desta avaliação foram feitas três leituras de todo o lote de dosímetros 600H 
e 700H, previamente tratados termicamente e não irradiados. As leituras dos dosímetros 
foram analisadas sequencialmente e em conjunto e se observou que o background aumentava 
exponencialmente com o passar do tempo, resultado da alta sensibilidade deste dosímetro e 
da contribuição do fundo ambiental do laboratório, que é cerca de 2x10-4 mGy/h. Para 
corrigir esse problema foi adotada uma nova metodologia de leitura, divindo os dosímetros 
em lotes de 25 unidades e guardando os lotes de dosímetros que não estavam sendo 
submetidos à leitura dentro de uma blindagem de chumbo, só sendo retirados no momento da 
leitura de cada lote individualmente de forma a minimizar o tempo de exposição à radiação 
ambiental.

A flutuação típica do background foi calculada através do cálculo do desvio padrão médio 
��
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��������
����������
��������������������!��"������
�������������

����� �#���� �� ���
� 	���
� �� 	����� ��� ��� ������ �

��$� �� ��
	��� ����!o típico obtido em três 
leituras do lote inteiro de dosímetros não irradiados (background) permitiu obter o limiar 
crítico de detecção que vale 0,6 μGy para o TLD-600H e 1,0 μGy para o TLD-700H.

3.5. Calibração
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A calibração da resposta dos dosímetros para radiação gama foi feita através da irradiação 
dos lotes de dosimetros de LiF:Mg,Cu,P, posicionados em condição de equilíbrio eletrônico, 
em um campo de radiação gama obtido com uma fonte de 60Co com atividade aproximada de 
11,1 MBq. As doses acumuladas variaram de 2 μGy a 2 mGy e os resultados são
apresentados nas Figuras 7 e 8, juntamente com um ajuste linear aos dados experimentais.
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Figura 7. Gráfico de calibração dos TLD-600H.
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Os fatores de calibração (Fc) foram obtidos por meio de um ajuste de uma função linear aos 
dados, considerando-se as incertezas experimentais das variáveis dependente e independente 
no processo de ajuste. Os fatores de calibração obtidos são apresentados na Tabela 3, 
comparativamente com os dados do material anteriormente utilizado (LiF:Mg,Ti) [1], onde é 
possível perceber que os TLD 600H e 700H possuem sensibilidade sensivelmente superior 
aos seus antecessores, sendo indicados para utilização em baixas doses para aplicações 
aeroespaciais.

Tabela 3 - Coeficientes de calibração dos TLD-700H e TLD-600H, comparados 
com os coeficientes obtidos com o material anterior (TLD-600 e TLD-700).

Dosímetro %��"���������������&���!����'*�pC)
TLD-700 3,28x10-3 ± 0,04x10-3

TLD-700H 0,263x10-3 ± 0,007x10-3

TLD-600 3,00x10-3 ± 0,03x10-3

TLD-600H 0,128x10-3 ± 0,004x10-3

3.3. Irradiação dos dosímetros em campos de nêutrons

Para realizar a irradiação dos dosímetros em campo de nêutrons térmicos foi utilizado um 
arranjo com fonte de 241Am/Be, forma a obter o perfil da curva de luminescência para este 
tipo de radiação. O arranjo montado provê a termalização do espectro de nêutrons, de forma 
ao dosímetro ser irradiado somente com nêutrons próximos à energia de equilíbrio térmico 
com o ambiente (em torno de 0,023 eV).

Um resultado preliminar é apresentado na Fig. 12, juntamente com uma curva obtida para um 
dosímetro irradiado com radiação gama, de forma a permitir a comparação dos formatos de 
cada curva. Observa-se que, para o caso de nêutrons, a curva apresenta picos mais 
pronunciados, principalmente na região de baixa temperatura, com um aumento relativo da 
intensidade do pico de mais baixa temperatura e diminuição da intensidade do pico de mais
alta temperatura.
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Figura 12. TLD 600H irradiado com diferentes fontes 

Com o mesmo setup de restrições foi feita a análise espectroscópica das emissões 
termoluminescentes dos dosímetros irradiados com a fonte neutrônica através do código 
GlowFit [11]. Através dos resultados e da Fig. 12 é possível observar que a resposta TL do 
TLD-600H é mais significativa, com picos mais evidentes em comparação a sua resposta em 
campos gama e também mais intensos como é demonstrado na Tab. 7.

Figura 12. Curva de luminescência de uma pastilha de TLD-600H irradiados com 
nêutrons, analisada através do código computacional GlowFit, com ajuste de 5 
picos de emissão TL,  apresentando um FOM de 2,71%.
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Tabela 7. Características individuais de cada pico analisado do TLD 600H

Pico Integral da curva
(nC)

Pico 1 1690222
Pico 2 4227541
Pico 3 6849213
Pico 4 1553096
Pico 5 490605

Através dos dados espectroscópicos tornou-se evidente a maior sensibilidade do TLD-600H 
em campos neutrônicos que o TLD-700H, o que é esperado devido à alta seção de choque do 
6Li para nêutrons térmicos. Os resultados obtidos para o TLD-700H são apresentados na Fig. 
13 e na Tab. 8, nas quais é possível observar a menor intensidade de resposta TL e menor 
definição dos picos em relação ao TLD-600H.

Figura 13. Curva de luminescência de uma pastilha de TLD-
700H irradiados com nêutrons, analisada através do código 
computacional GlowFit, com ajuste de 5 picos de emissão TL.
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Tabela 7. Características individuais de cada pico analisado do TLD 700H

Pico Integral da curva
(nC)

Pico 1 35597
Pico 2 93444
Pico 3 246923
Pico 4 21579
Pico 5 17489

Fica evidente através das irradiações tanto com nêutrons quanto com gama, que o uso do par 
de dosímetros tipo TLD-600H e TLD-700H será eficiente na detecção de radiação ionizante 
em campos mistos de baixa intensidade.

4. CONCLUSÃO

Durante os estudos foi construído e configurado o setup de irradiação, de leitura e tratamento 
térmico para os dosímetros utilizados, tornando possível verificar que o método de análise 
parece influenciar fortemente na dispersão dos resultados. Dentre os métodos de análise 
avaliados, a análise espectroscópica com ajuste de 5 picos de emissão TL foi o método mais 
preciso. Para a aplicação atual, onde não se necessita precisão superior a 10%, pode-se optar 
pelo método mais prático, que é a integração direta da região de interesse da curva de 
luminescência, entretanto, para melhor precisão será necessário utilizar o método de 
espectroscopia de picos. Através dos mesmos resultados observou-se que os dosímetros estão 
divididos em dois grupos distintos, com sensibilidade média similar, independentemente do 
método de análise utilizado. Os dosímetros estudados apresentaram sensibilidade cerca de 12 
a 23 vezes superior em relação aos antecessores (LiF:Mg,Ti) [1], confirmando sua excelente 
aplicabilidade para campos pouco intensos. Foram estabelecidos os coeficientes de calibração 
e sensibilidade intrínseca dos dosímetros utilizados e a irradiação de um dosímetro com 
nêutrons permitiu observar diferenças na curva de emissão termoluminescente, 
principalmente na altura relativa dos picos de emissão, de forma que o estudo deverá ser 
aprofundado para avaliar como estas diferenças afetam a análise dos dados. 
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