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ABSTRACT 
 
As tripulações e passageiros de aeronaves são expostos à radiação cósmica atmosférica. O fluxo destas 
radiações é modulado pelo ciclo solar e clima espacial, variando com a latitude geomagnética e com a altitude. 
Este trabalho apresenta um estudo das contribuições das radiações no equivalente de dose ambiente total de 
tripulações em função da altitude de voo até 20 km, durante máximo e mínimo solar e em regiões equatorial e 
polar. Foram utilizados os resultados de cálculos dos fluxos de partículas gerados por meio dos códigos 
EXPACS e QARM. As partículas avaliadas que contribuem significativamente no equivalente de dose ambiente 
são os nêutrons, prótons, elétrons, pósitrons, alfas, fótons, múons e píons carregados. Esta avaliação permite 
caracterizar a origem da dose recebida por tripulações e, também, fundamentar um projeto de um sistema 
dosimétrico adequado para este campo de radiação ionizante no interior de aeronaves e em solo. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O controle do nível de dose de radiação ionizante no ambiente aeronáutico e seus efeitos em 
tripulações e sistemas aviônicos tem se tornado muito mais significativo nas últimas décadas, 
o que tem motivado inúmeros estudos em diferentes áreas como saúde ocupacional, proteção 
radiológica, segurança de voo, entre outras [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Os níveis de radiação a que os 
profissionais de aviação estão expostos são da mesma ordem de grandeza àqueles que os 
trabalhadores com radiação em medicina e áreas nucleares estão expostos [4]. 
 
As taxas dose provenientes da radiação cósmica [RC] na atmosfera aumentam 
consideravelmente com a altitude podendo exceder o limite de dose anual para público 
proposto por organismos internacionais [3]. 
 
A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) reconhece a necessidade de 
controle da exposição dos profissionais de voo, como pilotos e tripulação, considerando tais 
exposições comparáveis àquelas dos trabalhadores da área nuclear. 
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Este assunto começou a ser abordado no Brasil em torno de 2008 quando o Instituto de 
Estudos Avançados, pertencente ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(IEAv/DCTA) do Comando da Aeronáutica, juntamente com a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, por meio de seus institutos de pesquisa, Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN) e o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) [1, 2, 3, 4], iniciaram os 
primeiros estudos e medidas a bordo de aeronaves. 
 
 

1.1. Radiação Cósmica e sua Interação com a Atmosfera 
 
A RC possui uma componente galáctica [RCG] e uma componente proveniente do Sol 
[RCS]. A RCG possui, em ambiente solar, uma composição em torno de 98% de núcleos 
(88% prótons, 11% alfas e em torno de 1% de núcleos dos demais elementos presentes na 
natureza) e 2% de elétrons. A componente solar [RCS] por suas vez é composta basicamente 
de partículas provenientes de eventos solares (SPE – solar particle events) [4, 6], consistindo 
principalmente de prótons e elétrons. 
 
As partículas da RC penetram na atmosfera e interagem com os núcleos dos componentes da 
atmosfera, produzindo uma cascata de radiações secundárias, através de reações nucleares de 
fragmentação destes núcleos (spallation). Uma única partícula primária de grande energia 
forma um verdadeiro “chuveiro” de radiação secundária que se expande por uma grande 
extensão (aproximadamente 2 km de diâmetro na superfície do solo). 
 
A contribuição dos diferentes tipos de partículas deste chuveiro no equivalente de dose 
ambiente varia em função da altitude e, na altitude de interesse para aviação, ocorre na 
seguinte ordem de importância: nêutrons, elétrons, prótons, múons e píons carregados [1]. 
 
A grandeza operacional de proteção radiológica indicada para o monitoramento de área para 
radiações penetrantes é o equivalente de dose ambiente (H*(10)). 
 
Atualmente há diversos códigos computacionais para a estimativa da dose proveniente da 
radiação cósmica [1]. Neste trabalho foram utilizados apenas dois códigos computacionais, 
cujas características básicas são apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Características básicas dos códigos de 
cálculo utilizados no trabalho. Extraído de [1] 

 

Código Disponibi-
lidade Grandeza de resposta 

Fatores de 
conversão para 

dose 
Tipo de cálculo 

EXPACS 
[8,9] Pacote E, Ė, H*(10), *(10) ICRP 60 ou 

ICRP 103 Coordenada fixa 

QARM 
[10] On-line E, Ė, H*(10), *(10) ICRP 74 Rota, coordenada 

fixa 
E = dose efetiva; Ė  = taxa de dose efetiva; H*(10) = equivalente de dose ambiente; 

*(10) = taxa de equivalente de dose ambiente 
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1.2 EXPACS 
 
O EXPACS (Excel-based Program for calculating Atmospheric Cosmic-ray) não é 
considerado propriamente um código de cálculo de dose, mas trata-se de uma planilha que 
permite a determinação da taxa de dose em qualquer posição geográfica e altitude desejadas. 
O EXPACS foi desenvolvido a partir de simulações da interação da radiação cósmica no ar 
atmosférico, pelo método de Monte Carlo empregando o código PHITS. Os resultados destas 
simulações foram parametrizados em um código analítico denominado PARMA. 
 
Para a utilização do EXPACS, como parâmetros de entrada, o usuário insere as coordenadas 
geográficas e altitude do ponto desejado. Os parâmetros geofísicos são recuperados pelo 
código de uma biblioteca interna, sendo necessário fornecer a data desejada, ou o potencial de 
desaceleração solar na data desejada ou, ainda, a contagem de nêutrons obtida na estação de 
nêutrons de Thule (Groenlândia). 
 
Os resultados podem ser obtidos na forma de taxa de dose efetiva ou taxa de equivalente de 
dose ambiente. Os resultados são apresentados separadamente por componente da radiação 
(nêutrons, prótons, núcleos de hélio, múons positivos e negativos, elétrons, pósitrons e 
fótons). 
 
1.3 QARM 
 
O QARM (Quotid Atmospheric Radiation Model) é um código de cálculo de dose que utiliza 
de uma base de dados geradas por cálculos de propagação da radiação cósmica incidente no 
topo da atmosfera, calculados estes realizados pelo método de Monte Carlo. Este código é 
acessível por meio de uma plataforma web, sendo possível calcular taxas de dose para 
posições fixas, doses acumuladas em rotas definidas pelo usuário (dose efetiva ou equivalente 
de dose ambiente). Para a utilização do QARM, o usuário insere como parâmetros de entrada 
as coordenadas geográficas ou os aeroportos de origem e destino, o índice Kp (índice de 
perturbação geomagnética planetário) ou a contagem de nêutrons de alguns observatórios. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
Para a realização deste trabalho foram realizadas várias simulações com ambos códigos, 
EXPACS e QARM, no intervalo de altitude de 0 a 20 km e variando os parâmetros de rigidez 
de corte vertical e potencial de desaceleração solar. 
Os parâmetros utilizados para os cálculos por meio dos códigos estão listados na Tabela 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Joint Conference RADIO 2014 
Gramado, RS, Brazil, Augustl 26-29, 2014 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 
 
 

Radio 2014, Gramado, RS, Brazil. 
 

Tabela 2. Parâmetros utilizados nos códigos para a 
obtenção dos fluxos e valores de dose no trabalho 

 

Código Altitude [km] Rigidez de corte 
vertical [GV] 

Potencial de desaceleração 
solar [MV] 

EXPACS 0 a 20, com intervalo de 1 
km. 

0 (polar)1 
17 (equatorial)1 

465 (mínimo)1 
1700 (máximo)1 

QARM 0,001, 1 a 19, com 
intervalo de 2 km, 20. 

0 (polar)2 
17 (equatorial)3 

465 (mínimo)4 
1715 (máximo)5 

A partir dos fluxos das partículas obtidos por meio dos códigos EXPACS e QARM, foram 
determinados os equivalentes de dose ambiente totais para cada uma das partículas e 
normalizadas pelo equivalente de dose ambiente total. Desta forma pode-se determinar a 
contribuição de cada partícula no equivalente de dose ambiente total em função dos 
parâmetros anteriormente citados. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos por meio dos códigos EXPACS e QARM são apresentados nas Figuras 
1 a 4. 
 

 
Fig. 1. Contribuição de cada partícula no 
equivalente de dose ambiente H*(10) total em 
função da altitude nas condições de mínimo solar 
numa região polar, determinadas por meio dos 
códigos EXPACS e QARM 

                                                           
1 Baseado na norma ISO 20785-1. 
2 Coordenadas de referência: 90°N; 0°E. 
3 Coordenadas de referência: 10°N; 85°E. 
4 Data de referência: 22/11/1986. 
5 Data de referência: 16/07/1991. 
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Fig. 2. Contribuição de cada partícula no 
equivalente de dose ambiente H*(10) total em 
função da altitude nas condições de máximo solar 
numa região polar, determinadas por meio dos 
códigos EXPACS e QARM 

 

 
Fig. 3. Contribuição de cada partícula no 
equivalente de dose ambiente H*(10) total em 
função da altitude nas condições de mínimo solar 
numa região equatorial, determinadas por meio 
dos códigos EXPACS e QARM 

 



International Joint Conference RADIO 2014 
Gramado, RS, Brazil, Augustl 26-29, 2014 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 
 
 

Radio 2014, Gramado, RS, Brazil. 
 

 
Fig. 4. Contribuição de cada partícula no 
equivalente de dose ambiente H*(10) total em 
função da altitude nas condições de máximo solar 
numa região equatorial, determinadas por meio 
dos códigos EXPACS e QARM 

 
 
Os resultados apresentados mostram que, acima de 3 km, os nêutrons contribuem no 
equivalente de dose ambiente total com a maior fração, e sua contribuição máxima ocorre em 
um intervalo entre 5 e 7 km de altitude, depois deste intervalo começa a diminuir com o 
aumento da altitude. Por outro lado, as contribuições devidas a prótons e alfas aumentam em 
função da altitude, enquanto que a contribuição devida aos múons diminuem. 
 
De forma semelhante aos nêutrons, as contribuições devidas a elétrons e pósitrons possuem 
um máximo na região em torno de 16 km enquanto que para fótons possui um máximo na 
região de 12 km. 
 
As contribuições das partículas no equivalente de dose ambiente além de variarem em função 
da altitude também variam em função da rigidez de corte vertical e em função do potencial de 
desaceleração solar.  
 
Com o aumento da rigidez de corte vertical, as contribuições de nêutrons e prótons 
diminuem, enquanto que as contribuições de alfas, múons, elétrons, pósitrons e fótons 
aumentam. As contribuições variam do mesmo modo com o aumento do potencial de 
desaceleração solar. 
 
Outra observação é que com o aumento da rigidez de corte vertical, a contribuição de elétrons 
se torna mais significativa do que a contribuição dos prótons, chegando a aumentar quase 
duas vezes. 
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Tabela 2. Resumo da contribuição das principais 
partículas no equivalente de dose ambiente total e 
suas variações em função dos parâmetros 
avaliados neste trabalho 

 

Partícula Altitude Rigidez de corte 
vertical 

Potencial de 
desaceleração solar 

Nêutrons Máximo entre 5 e 7 
km Diminui Diminui 

Prótons Aumenta Diminui Diminui 

Alfas Aumenta Diminui Praticamente não 
varia 

Múons Diminui Aumenta Aumenta 

Elétrons Máximo em torno de 
12 km Aumenta Aumenta 

Pósitrons Máximo em torno de 
16 km Aumenta Aumenta 

Fótons Máximo em torno de 
12 km Aumenta Aumenta 

Píons carregados Aumenta Aumenta Aumenta 
 

4. CONCLUSÃO 
 
Como salientado na introdução deste trabalho, este estudo é a base fundamental para 
descrever a origem primária da dose recebida por tripulações, quais as partículas que causam 
as principais contribuições, como esta contribuição varia em função da altitude, rigidez de 
corte vertical e potencial de desaceleração solar, estabelecendo assim os fundamentos para o 
projeto de um sistema dosimétrico apropriado para este tipo de campo misto de radiação 
ionizante no interior de aeronaves e em solo. 
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