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RESUMO 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria utiliza um sistema de dosimetria termoluminescente (TL) automático para 

avaliação de corpo inteiro para fótons com monitores individuais RADOS MTS-N, com detector TL de LiF:Mg,Ti. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar este sistema para avaliação da grandeza operacional HP(10). A faixa de medição 

é de 0,2 mSv a 2 Sv, para energias de fótons de 20 keV a 1250 keV. Foram feitos ensaios de desempenho para as 

seguintes características: homogeneidade dos monitores, reprodutibilidade do sistema, linearidade, efeito de 

temperatura e umidade, dependência energética e angular e desvanecimento. Os requisitos de aceitação usados para 

testar o desempenho do sistema foram extraídos de documentos nacionais e internacionais. Os resultados obtidos 

comprovam que o sistema pode ser usado para medir a dose ocupacional de fótons em HP(10). 
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1. INTRODUÇÃO 
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O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) está utilizando um sistema de dosimetria 

termoluminescente (TL) para avaliação de dose de fótons de corpo inteiro. São usados monitores 

individuais tipo MTS-N da marca RADOS, com um detector TL (TLD) de LiF:Mg,Ti na posição 1, 

abaixo de um filtro de Al de 1 mm de espessura (Figura 1). 

 

Figura 1: Monitor RADOS 

 

 

Atualmente a grandeza avaliada no Brasil ainda é a dose individual, Hx. Para fazer a transição para 

usar a grandeza equivalente de dose individual, HP(10), é preciso estudar o desempenho deste 

monitor nesta grandeza, realizando um teste de tipo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar este 

sistema utilizando a grandeza HP(10), na faixa de 0,2 mSv a 2 Sv para fótons de 20 keV a 

1250 keV. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As irradiações foram realizadas com valor de referência de 2 mSv. A energia de referência usada foi 

de um campo padronizado de 137Cs, a 0º. Todas as irradiações foram feitas segundo a metodologia 

descrita na norma ISO 4037-3 [1]. As avaliações seguiram os procedimentos rotineiros do 

laboratório, após 30 dias de armazenamento em condições padrão. As condições específicas para os 

ensaios são apresentadas na Tabela 1. Os requisitos de aceitação usados são os da norma 

internacional IEC 62387 [2] e do regulamento técnico do IRD 002.01/95 [3]. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabela 1 apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de desempenho do sistema. Com exce-

ção do resultado obtido no ensaio de dependência energética e angular em feixe de N-25 a 60°, to-

dos os demais critérios de desempenho utilizados foram atendidos. 

 

Tabela 1: Resultados dos ensaios realizados, com critérios de aceitação. 

Ensaio Critério Resultado Condição 

Homogeneidade1 

𝐺𝑚𝑎𝑥 - maior valor avaliado e 𝐺𝑚𝑖𝑛 - menor valor avaliado. 

𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑚𝑖𝑛
≤ 0,3 0,22 Aprovado 

Reprodutibilidade1 

i - irradiação 1 a 10;  j  - dosímetro 1 a 12  

s - desvio padrão, e 𝐼 - intervalo de confiança de s para 95% de 
grau de confiança. 

𝑠𝑗 + 𝐼𝑗

�̅�𝑗

≤ 0,075 0,032 a 0,066 Aprovado 

𝑠𝑖 + 𝐼𝑖

∑
𝐺�̅�

10
10
𝑖=1

≤ 0,075 
0,045 a 0,066 Aprovado 

Linearidade2 

De 0,2 mSv a 2,0 Sv 
0,91 ≤ (

G̅g

G̅Ref
) ∙

CRef

Cg
≤ 1,11 * 0,98 a 1,08 Aprovado 

Estabilidade sob diferentes condições climáticas2 

Temperatura entre 10°C e 40°C e umidade até 90% 
0,83 ≤ (

�̅�𝑔

�̅�𝑅𝑒𝑓
) ≤ 1,25   * 0,97 a 1,04 Aprovado 

Dependência energética  

e angular2 

Ângulos de: 0°, 40° e 60°. 

N-25 0,67 ≤ (
�̅�𝑔

�̅�𝑅𝑒𝑓
) ∙

𝐶𝑅𝑒𝑓

𝐶𝑔
≤ 2,00  * 0,55 a 1,03 Reprovado 

N-40 e N-60 0,69 ≤ (
�̅�𝑔

�̅�𝑅𝑒𝑓
) ∙

𝐶𝑅𝑒𝑓

𝐶𝑔
≤ 1,82  * 0,95 a 1,35 Aprovado 

N-80, N-100, Cs-137 e Co-60 0,71 ≤ (
�̅�𝑔

�̅�𝑅𝑒𝑓
) ∙

𝐶𝑅𝑒𝑓

𝐶𝑔
≤ 1,67  * 0,82 a 1,58 Aprovado 

Desvanecimento2 0,91 ≤ (
�̅�𝑔

�̅�𝑅𝑒𝑓
) ≤ 1,11  * 0,92 a 1,08 Aprovado 

1 Regulamento técnico do IRD [3], e 2 Norma internacional  da IEC [2]. 

* �̅�𝑔 - média das avaliações para o grupo g, 𝐶𝑔 - valor da dose de referência para o grupo g, e ref – grupo de referência para o teste. 

4. CONCLUSÕES 

 



 Ferreira, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

 

Todos os requisitos foram atendidos, exceto para o feixe N-25 em incidência de 60°. Desta forma, o 

sistema mostrou-se adequado para uso na faixa de doses de 0,2 mSv a 2 Sv, para ângulos de até 40° 

em toda a faixa de energia testada. Para energias abaixo de 40 keV, a resposta do sistema pode 

subestimar a dose em até cerca de 50%, para ângulos maiores de 60°. Em geral, a incerteza padrão 

combinada é menor do que 20%. 
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