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RESUMO

0 Servico de Monitoracao Individual Externa do IRD implantou em 2016 um sistema
de dosimetria de corpo inteiro para fOtons, utilizando a tOcnica de dosimetria
termoluminescente (TL), em substituicao ao sistema anterior que usava dosimetria
fotografica. A avaliacao de dose é feita na grandeza usada atualmente no Brasil, o HR .
No entanto, como a grandeza operacional internacionalmente adotada para estimar a
dose efetiva para campos externos de radiacao é o Hp (10), este sistema esta sendo
caracterizado para avaliar doses utilizando essa grandeza. 0 objetivo principal deste
trabalho é calcular a incerteza do resultado das medic 6- es da grandeza Hp (10) pelo
sistema de dosimetria TL de corpo inteiro para fOtons da marca RADOS, da empresa
Mirion Technologies, usado atualmente no IRD. 0 sistema utiliza monitores individuais
modelo MTS-N, com detectores TL de LiF:Mg,Ti. No entanto, para alcancar este
objetivo, foi preciso conhecer a contribuicao de cada grandeza de influencia no
resultado do sistema, atraves de ensaios. Os resultados destes ensaios serviram de
base para o calculo das incertezas padrao. Foram feitos ensaios de desempenho para
as seguintes caracteristicas: homogeneidade dos monitores, reprodutibilidade do
sistema, linearidade, efeito de temperatura e umidade, dependencia energetica e
angular e desvanecimento. Os requisitos de aceitacao usados para testar o
desempenho do sistema, foram extrados dos documentos de referencia: regulamento
tecnico do IRD 002.01/95 e norma internacional IEC 62387. Os resultados obtidos
comprovam que todos os requisitos foram atendidos, exceto para o ensaio de
dependencia energetica e angular irradiado em feixe de N-25 e no angulo de 60°. Para
a dose de 2 mSv, o valor da incerteza padrao percentual devida a homogeneidade é
de 3,3%, igual a devida a reprodutibilidade. A incerteza padrao percentual devida a
dependencia energetica e angular é de 19%. A linearidade contribui com uma
incerteza padrao percentual de 1,2%, as condicOes climaticas com 2,3% e o
desvanecimento com 4,6%. A incerteza padrao percentual devida ao fator de
calibracao e de 5%. A incerteza padrao combinada e a incerteza expandida, para 95%
de nivel de confianca, foram calculadas segundo a ISO-GUM. Para 2 mSv, a incerteza
expandida é de 0,83 mSv (41%). Relativamente, a principal contribuicao para a
incerteza é a dependencia energetica e angular com contribuicao percentual de 83%.
Para doses entorno do nivel de registro, ha o aumento da contribuicao da incerteza
padrao devida a reprodutibilidade, e o valor da incerteza expandida para uma dose de
0,2 mSv é de 0,11 mSv (55%).
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ABSTRACT
The IRD External Individual Monitoring Service starts to run, in 2016, a whole body
dosimetry system for photons using the thermoluminescent (TL) dosimetry technique. It
evaluates the operational quantity currently used in Brazil, the photon dose equivalent,
H. However, since the internationally recommended operational quantity to estimate

the effective dose for external radiation fields is the personal dose equivalent, Hp(10),
this system in this quantity. The main objective of this work is to calculate the
uncertainty of the Hp (10) measurements done with the RADOS whole-body photon TL
dosimetry system, from Mirion Technologies Company, currently in use at IRD. It uses
MTS-N monitors, with one TL detector of LiF: Mg, Ti, above an aluminum filter of 1 mm
thickness. However, to reach this goal, it was necessary to know the contribution of
each influence quantity in the system result, through tests. The results of these tests
served as the basis for calculating the standard uncertainties. Performance tests were
performed for the following characteristics: homogeneity of the monitors, system
reproducibility, linearity, temperature and humidity effect, energy and angular
dependence, and fading. The acceptance requirements used to test the performance of
the system were taken from the reference documents: IRD 002.01/95 technical
regulation and international standard IEC 62387. The results obtained prove that all
requirements have been met, except for one irradiation at 60° in N-25 ISO 4037
standard X rays field. For the dose of 2 mSv, the values of the percentage standard
uncertainties due to homogeneity and to reproducibility are of 3.3 %. For energy and
angular dependence, the standard deviation is 19%. The linearity contributes with a
standard percentage uncertainty of 1.2%, climatic conditions with 2.3% and fading with
4.6%. The combined standard uncertainty and the expanded uncertainty at 95%
confidence level were calculated according to ISO-GUM. For 2 mSv, the expanded
uncertainty is 0.83 mSv (41%). Relatively, the main contribution to the uncertainty is
the energy and angular dependence with a percentage contribution of 83%. For doses
around the recording level, there is an increase in the relative contribution of the
standard uncertainty due to reproducibility, and the value of the expanded uncertainty
at a dose of 0.2 mSv is 0.11 mSv (55%).
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1

1.

INTRODUPA0

Para as praticas que envolvem exposicao a radiacoes ionizantes, os trabalhadores
devem utilizar monitores individuais capazes de medir a dose efetiva recebida durante o
period° de monitoracao [1]. Estes monitores apresentar rastreabilidade metrolOgica e serem
calibrados, fornecendo a contribuigao para a dose efetiva recebida pelo trabalhador. Como a
monitoracao individual é urn dos procedimentos integrante de qualquer programa de
protecao radiolOgica incluso no planejamento de instalacoes que realizam atividades corn
use da radiagao ionizante, a autorizacao previa das praticas e a aplicacao dos principios
basicos de radioprotecao devem ser considerados [2]. Para a realizacao destes
procedimentos, o Servigo de Monitoracao Individual Externo (SMIE), reconhecido pelas
autoridades competentes do pals, é uma instalacao responsavel pela avaliacao de doses
recebidas por indivicluos ocupacionalmente expostos (10E) por meio da prestacao de
servico de monitoragdo individual [3].
0 SMIE do Institute de Radioprotecao e Dosimetria (IRD) implantou ern 2016 um
sistema de dosimetria de corpo inteiro para fOtons, utilizando a tecnica de dosimetria
termoluminescente (TL) que realiza a avaliagao de dose na grandeza usada atualmente no
Brasil, o H„, Photon Dose Equivalent (dose individual), ern substituicao a dosimetria
fotografica. No entanto, como a grandeza operacional internacionalmente adotada para
estimar a dose efetiva para campos externos de radiacao é o equivalente de dose individual
(Hp (10)) [5], este sistema esta sendo caracterizado para avaliar doses utilizando Hp (10),

para implantagao no Brasil, apOs o period° de transicao já definido pelo Comite de
Avaliacao de Sistemas de Ensaio e Calibracao do IRD, Orgao responsavel pela autorizacao
dos SMIE.
Corn a implantagao do novo sistema dosimetrico pelo SMIE do IRD, surgiu a
necessidade da expressao da incerteza associada a este sistema e aos procedimentos
envolvidos ern sua avaliagao. Apesar dos valores de doses reportados já permitirem a
adocao de awes de protecao radiolOgica pertinentes, a plena interpretacao dos resultados e
o atendimento aos requisitos de exaticlao e precisao so estao completas quando a incerteza
da medida é conhecida [4]. Para isso, é essencial a identificacao das fontes de incerteza do
sistema dosimetrico e a contribuicao de cada uma para a incerteza final da medicao. E
apesar de a revisao bibliografica indicar quais as grandezas e parametros que influenciam a
medicao da dose para diferentes tecnicas de dosimetria, ainda nao estao bem difundidos
trabalhos que quantificam a contribuicao de cada fonte de ince rteza ou que descrevem os
calculos da incerteza padrao combinada e expandida para urn sistema dosimetrico ern

operacao [6; 7]. Assim, é importante urn estudo que fundamente e aplique uma metodologia
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para o calculo da incerteza das medigOes de urn sistema dosimetrico, descrevendo as
atividades experimentais requeridas e explicitando o passo a passo adotado [8].
A estimativa do valor da incerteza, segundo a ISO-GUM [4], é feita seguindo
principalmente as seguintes awes: identificacao de todas as grandezas e parametros de
influencia (fontes de incerteza), realizacao de medic 6- es experimentais (ou outros metodos,
como simulacao e informagOes da literatura) para a quantificacao das incertezas padrao de
cada fonte, definicao da distribuicao de probabilidade a ser usada para cada caso,
propagacao das incertezas padrao para o calculo da incerteza padrao combinada e
definicao do grau de confianca adequado para obtencao da incerteza expandida e
finalmente calcular o intervalo de aceitacao para o valor de cada medicao associada ao
sistema de dosimetria [2].
0 objetivo principal deste trabalho é calcular a incerteza do resultado das medicoes
da grandeza Hp(10) pelo sistema de dosimetria TL de corpo inteiro para fOtons marca
RADOS, da empresa Mirion Technologies, usado atualmente no IRD. No entanto, para
alcancar este objetivo, é preciso que sejam realizados ensaios para caracterizacao do
sistema na grandeza desejada, variando-se as grandezas de influencia. Os resultados
destes ensaios servem de base para o calculo das incertezas padrao. 0 sistema utiliza
monitores individuais modelo MTS-N, corn detectores TL (TLD) de LiF:Mg,Ti e sera
chamado, simplificadamente, de monitor RADOS. Para atingir o objetivo principal do
trabalho, as seguintes etapas foram realizadas:
- Familiarizacao corn os procedimentos operacionais do sistema TL de monitoracao
individual de corpo inteiro para fotons do IRD;
- Caracterizacao, segundo documentos nacionais e internacionais deste sistema
TL;
- Identificacao das principais fontes de incerteza deste sistema, a partir da
caracterizacao realizada;
- Quantificacao da variacao da resposta do sistema ern Hp(10) para as principals
fontes de incerteza, seguindo recomendacao do documento RP 160 da
Comunidade Europeia (EC) [2] e a metodologia da ISO GUM [4];
- Definicao da distribuicao de probabilidade a ser usada para o calculo das
incertezas padrao em cada caso;
- Calculo da incerteza padrao combinada usando a metodologia da ISO GUM [4];
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- Calculo da incerteza expandida e do intervalo de confianca das medicoes de dose
para alguns valores de dose.

As etapas descritas serao apresentadas no decorrer desta dissertacao. 0 capitulo 2
faz urn resumo da fundamentacao teOrica do trabalho, incluindo conceitos de monitoracao
individual externa, dosimetria TL, metodos de calibracao e feixes de referencia, metodologia
de calculo de incerteza segundo a ISO GUM [4] e uma descricao do sistema TL de
monitoracao individual de corpo inteiro para fOtons ern use no IRD. 0 capitulo 3 descreve a
metodologia empregada ern todas as etapas e o capitulo 4 apresenta todos os resultados
obtidos, corn algumas discussoes. 0 capitulo 5 apresenta as conclusoes gerais deste
trabalho.
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1. MONITORAcAO INDIVIDUAL EXTERNA

A estimativa da dose ocupacional para situacOes de exposicao externa é usualmente
realizada por meio da monitoracao individual externa, utilizando monitores individuais
afixados ao corpo, tendo o equivalente de dose pessoal

p (CO)

como a grandeza

operacional internacionalmente adotada. Para avaliar a dose na pele e extremidades, é
utilizado o equivalente de dose pessoal na profundidade de 0,07 mm (H P (0.07)). Estas
medicOes de dose na pele sao importantes principalmente para radiaceies fracamente
penetrantes. Colocando o monitor individual no ponto mais exposto do tOrax e calibrando-o
na grandeza

Hp (d)

na profundidade de 10 mm (HP (10)), seu valor de dose avaliado é

considerado como uma estimativa da dose efetiva. Esta estimativa é considerada adequada
para fins de protecao radiolOgica nos casos de exposicao uniforme do corpo do trabalhador
[1; 8]. Em casos de irradiacoes fortemente heterogeneas, é necessaria uma interpretacao

mais cuidadosa das medic 6- es dos monitores individuais de tOrax para a estimativa da dose
efetiva. Em certas situacoes, onde a monitoracao individual externa nao utiliza monitores
individuais, tal como para a exposicao de uma tripulacao aerea, a estimativa da dose efetiva
pode ser realizada atraves da grandeza equivalente de dose ambiente (H*(10)). 0 valor da
dose efetiva reflete o risco medio de efeitos estocasticos em homens e muiheres,
considerando as doses absorvidas recebidas em cada Orgao/tecido do corpo e suas
radiosensibilidades, alem da efetividade de cada tipo de radiacao. Para protecao radiolOgica,
0 objetivo da estimativa da dose efetiva é o planejamento e otimizacao dos procedimentos
de protecao a radiacao, comparando doses entre instalacoes similares, e demonstrando
conformidades com a dose planejada e o limite de dose anual definido pelo Orgao
regulatOrio do pals [1; 8].
No Brasil, a monitoracao individual de corpo inteiro para fOtons é padronizada e
regulamentada. Ela é obrigatOria para todos os individuos ocupacionalmente expostos
(10E). Alem disto, apenas servicos aprovados pelo Comite de Avaliacao de Servicos de
Ensaio e Calibracao (CASEC) do IRD/CNEN podem realizar este tipo de medicao para fins
legais. Os monitores individuais de fotons para corpo inteiro devem ser utilizados no ponto
mais exposto do tOrax dos 10E, tendo valores de dose registrados quando estiver acima do
nivel de registro, cujo valor definido pela Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é
igual a 0,20 mSv por mes [9; 10]. 0 nivel de investigacao é o nivel de referOncia que,

quando atingido, torna necessaria a documentacao das causas e consequencias dos fatos
que levaram a deteccao deste nivel, bem como proposicao de acOes corretivas quando
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necessarias. Ultrapassando a dose efetiva em mais de 6 mSv por ano ou 1 mSv em
qualquer mes, baseado na posicao regulatOria 3.01 / 004 da CNEN [9], é necessaria a
investigacao das causas e consequencias dos fatos que levaram a deteccao deste nivel. 0
nivel de investigacao tambem abrange a avaliacao para dose equivalente de pele e
extremidades. Neste caso, o nivel de investigacao recomendado é de 150 mSv por ano ou
20 mSv em qualquer mes. A contribuicao da monitoracao individual permite dispor de
informacoes sobre as condicoes de trabalho que envolvem as praticas, as doses
provenientes de exposicao acidental e a interpretacao das doses avaliadas [9].

A
2.2. DOSIMETRIA TL APLICADA A

INDIVIDUAL

2.2.1. Termoluminescencia e Dosimetria TL
A termoluminescencia é um fenOmeno de emissao luminescente proveniente de um
material aquecido previamente irradiado. Esta caracteristica de emitir luz é inerente ao tipo
de material. No momento da interacao com uma radiacao ionizante (irradiacao), o material
TL absorve energia causando alteracao no seu estado de equilibrio termodinamico,
conduzindo-o a um estado metaestavel. Porem, o aquecimento ocasionara uma relaxacao
termicamente estimulada, com excitacao e retorno ao estado de equilibrio termodinamico,
conduzindo a liberacao de energia em forma de luz, que por sua vez, é proporcional a
radiacao incidente [11].
Com isso, para que este fenOmeno ocorra, o material deve ser urn isolante sOlido ou
semicondutor. A figura 1 apresenta de forma didatica o diagrama de bandas de urn material
TL corn apenas urn tipo de armadilha de eletrons e urn de buracos, este atuando como
centro combinador emissor de luz. 0 diagrama mostra duas bandas de energia: uma de
valencia e outra de conducao, separadas pela banda proibida, corn estados de energia que
sao inacessiveis aos eletrons e lacunas. Porem, defeitos na rede cristalina chamados de
armadilhas, podem criar niveis energeticos que podem receber eletrons. Alguns destes
defeitos podem ser adicionados ao acrescentar impurezas na producao do material, deste
modo aumentando a quantidade de armadilhas e a eficiencia TL [12]. Quando urn material
TL esta sendo submetido a urn campo de radiacao ionizante, eletrons da banda de valencia
podem migrar para banda de conducao, formando simultaneamente lacunas na banda de
valencia. Estas lacunas ou buracos migram automaticamente para as armadilhas de
buracos, isto é, eletrons localizados na armadilha de buracos passam para a banda de
valencia, ocupando as lacunas. Na banda de conducao, os elOtrons se deslocam livremente
na rede cristalina ate serem capturados por armadilhas de eletrons na banda proibida. 0
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nilmero de eletrons e buracos em armadilhas é proportional a energia depositada pela
radiacao [13].

cristai em equilibrio term°
banda oonducao

ico

banda de valoincia
armazenamento da energia
armadOttamento de
0- -

armadaharnerlo de. If

minesce cia termicamente estim ada

y.

yty
ka

racombtnacho + h'

Figura 1. Modelo simplificado da termoluminescencia [12].

Os eletrons e buracos (falta de eletrons) formados pela irradiacao do material e
capturados nos niveis de energia permanecem presos por um determinado tempo. Esse
tempo de permanencia dos eletrons e buracos nas armadilhas é expresso pela
probabilidade de escape, que depende da temperatura e da energia de ativacao do eletron
para tira-lo da armadilha (profundidade da armadilha). Ao aquecer os cristais irradiados, a
probabilidade de os eletrons presos nas armadilhas serem liberados para a banda de
valencia aumenta em fungdo da temperatura. Os eletrons e os buracos liberados podem se
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recombinar e emitir fOtons de Iuz, ocorrendo a termoluminescencia, sendo que a Iuz emitida
e proporcional a radiacao a qual o material foi previamente exposto [1 1 ]. Desta forma, a
partir de um processo de calibracao, é possivel usar materiais TL para dosimetria TL. Na
dosimetria TL, o valor da medicao da luz emitida é correlacionado com a grandeza
dosimetrica de interesse.
2.2.2. Sistema TL para monitoracao individual
0 sistema dosimetrico TL para monitoracao individual é composto por uma serie de
equipamentos necessarios a tecnica utilizada, alem dos prOprios TLD. Para que a medicao
com este sistema avalie corretamente o valor da grandeza avaliada, alem do processo de
calibracao, é necessario que o sistema use em sua rotina e suas praticas uma
instrumentacao adequada e exclusiva, que seja estavel e que nao corrompa a
reprodutibilidade do sistema, que mantenha as condicoes de trabaiho seguras e constantes
para o desempenho das atividades operacionais. A seguir estao descritos os principais
instrumentos necessarios para avaliar a dose de fOtons para corpo inteiro em monitoracao
individual externa com um sistema de dosimetria TL.

■

Leitor TL: um leitor TL precisa ter um sistema de aquecimento reprodutivo
tanto em temperatura quanto em taxa de aquecimento ate temperaturas da
ordem de 300°C, um sistema ()tic° para guiar a Iuz e barrar o calor do TLD
ate o detector, e um sistema eletrOnico de deteccao de luz muito sensivel.
Este sistema é normalmente composto por um tubo fotomultiplicador, onde a
luz é convertida em corrente de eletrons, um sistema de amplificacao deste
sinal e um sistema de aquisicao da carga eletrica proveniente do tubo
fotomultiplicador. 0 sistema de aquecimento varia de leitor para leitor,
podendo ser feito por contato Ohmico, gas aquecido ou ate proveniente de
calor de lampadas. Os leitores TL tambem possuem, geralmente, uma fonte
luminosa de referencia para realizar testes de controle de qualidade do
equipamento.

■

Forno: é indispensavel que o forno tenha a capacidade de manter a
estabilidade da temperatura ao longo do tratamento termico sem gradientes
em seu interior, seja reprodutivo em temperatura e taxas de aquecimento e
resfriamento, e que seja de use exclusivo para os tratamentos termicos de
TLD. Ele é utilizado principalmente para zerar melhor o TLD apOs leitura, isto
e, retornado ao seu estado de equilibrio termodinamico para reutilizacao.
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■ Campo de radiacao de referencia corn rastreabilidade: é obrigatOrio que o
campo de irradiacao usado na calibracao tenha rastreabilidade. No Brasil esta
rastreabilidade é dada pelo LaboratOrio Nacional de Metrologia das
Radiacoes lonizantes (LNMRI), no IRD.
■ Simulador

slab da ISO: Um simulador slab corn agua, padronizado pela ISO

(paralelepipedo de 30 cm x 30 cm x 15 cm corn paredes de acrilico e cheio
corn agua) é necessario para realizar a calibracao de monitores individuals na
grandeza Hp(10) para fOtons. A metodologia e os fatores de conversdo de
kerma no ar para Hp(10) sao descritos na ISO 4037 [14]. Neste documento
sao apresentados tambem os feixes de referencia para os quaffs estes fatores
de conversao foram calculados.
■ Irradiador: é interessante que o laboratOrio possua urn irradiador para
procedimentos internos de controle de qualidade do sistema.
■ Pinca: e usada para manipulacao do detector TL, evitando que haja
contaminacao e/ou danos mecanicos no material, impedindo que ocorra
alteracao de sua rede cristalina, modificando sua resposta TL.
■ Monitor individual: dosimetro passivo para uso no tOrax dos trabalhadores
ocupacionalmente expostos. Ele deve ser projetado e calibrado para medir o
valor da grandeza operacional recebida por estes 10E durante o period° de
monitoracao, estimando sua dose efetiva.

Para avaliacoes de dose mais confiaveis deve-se conhecer as caracteristicas e
limitacoes do sistema que podem alterar a relacao entre a dose e a resposta do monitor
quando este é irradiado ou armazenado ern condigoes distintas das usadas na calibracao. E
preciso tambem que todos os monitores utilizados sejam tao homogoneos quanto possivel e
que todos os processos envolvidos na preparacao, uso e avaliacao sejam tao reprodutiveis
quanto possivel. Por isso, as carateristicas e parametros de influencia do sistema
dosimetrico devem ser estudados, quantificando-se a influencia de cada urn deles na
modificacao do valor da dose avaliada [15].
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2.3. 0 SISTEMA DOSIMETRICO PARA MONITORAcA0 INDIVIDUAL EXTERNA
DE FOTONS DO IRD

0 sistema de dosimetria TL atualmente utilizado pelo LaboratOrio de Dosimetria de
FOtons (LDF) da Divisao de Dosimetria (DIDOS) do IRD para a monitoracao individual de
corpo inteiro para fOtons utiliza o monitor individual modelo RADOS MTS-N da fabricante
Mirion Technologies (monitor RADOS). 0 sistema esta aprovado pelo CASEC/IRD/CNEN
para medic 6- es utilizando a grandeza 11,c , numa faixa de doses de 0,2 mSv ate 2 Sv e em
energias de 20 a 1250 keV.
Monitor individual

Badge (supotte
do dosimetro)

„

7- Dosimetro

Porta coda°
Carta°
Cristais

de

TLD

ftli420 3
%fttoiara 2
'''Petv(So. 1

Figura 2. Monitor RADOS completo utilizado na monitoracao individual e em destaque, os
cristais TLD e suas posicoes.

A figura 2 apresenta o monitor RADOS utilizado pelo LDF/IRD, o qual e composto
por um invOlucro chamado de badge (suporte do dosimetro), um porta-cartao, um cartao
com posicoes para receber ate 4 TLD. Especificamente para o monitor RADOS, sao
utilizadas 2 posicoes (posicoes 1 e 3 na figura 2) com TLD do tipo LiF:Mg,Ti de 4,5 mm de
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diametro x 0,9 mm de espessura. 0 porta-cartao é de plastic°, possui urn filtro de 1 mm de
espessura cobrindo as posicOes 1 e 2, e uma janela na posicao 4 especifica para a a
medicao de particulas beta. 0 cartao possui numeracao corn codigo de barra para
identificacao univoca.
Corn finalidade de padronizacao, neste estudo o conjunto formado pelo porta-cartao,
o qual possui dois filtros de aluminio de 1 mm de espessura, cartao e cristais de TLD foi
denominado de dosimetro. Quando este dosimetro esta inserido no badge, o conjunto é
denominado monitor RADOS. Essa padronizacao tambem esta apresentada na figura 2.
Os TLD sao avaliados no leitor de TLD automatic° modelo RA-2000 tambem da
fabricante Mirion Technologies, ilustrado na figura 3. A leitura é realizada utilizando gas
nitroganio aquecido a 300 °C. Na figura 4, esta o irradiador usado, ele é do mesmo tipo do
modelo do leitor e contem uma fonte de 90Sr encapsulada. Os controles de qualidade da
rotina do servico sao realizados corn dosimetros irradiados neste irradiador

Figura 3. Leitor automatic° de TLD do fabricante Mirion Technologies modelo RA 2000.
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Figura 4. Irradiador do fabricante Mirion Technologies modelo RA 2000.

Antes dos monitores RADOS serem utilizados na rotina de monitoracao, é realizado
urn tratamento termico dos TLD (annealing) para eliminacao de possiveis sinais TL previos.
Esse primeiro annealing é realizado no forno PTW-TLDO (figura 5) ern modo preprogramavel, a uma temperatura de 400 QC por 1 hora e de 100 QC por 2 horas. Ern seguida,
é realizado o procedimento para formacao de lotes, ern que sao agrupados monitores cujos
TLD apresentam desvio padrao percentual das leituras menor ou igual a 5 %. Definido o lote
de TLD, os monitores RADOS sao montados e urn subgrupo é irradiado para obtencao do
fator de calibracao do lote. Nesta fase, os TLD ainda nao estao ern seus cartoes e sao
manipulados usando uma pinta a vacuo, tambem da Mirion (figura 6). As figuras 7 e 8
apresentam outros acessOrios usados para o processamento dos dosimetros.
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Figura 5. Forno automatico para detectores luminescentes do fabricante PTW-FREIBURG
modelo PTW-TLDO.

Figura 6. Pinta a vacuo.
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Figura 7. Suportes para abrir: a) os monitores e b) o porta-cartao.

Figura 8. Cassete que permite agrupar 20 porta-cartOes, para leitura automatica no leitor e
no irradiador.

Durante a rotina de monitoracao, antes de serem enviados ao usuario, os TLD sao
submetidos a urn annealing utilizando o prOprio leitor ern uma temperatura de 300 °C por
13,5 segundos. Os monitores RADOS sao montados e enviados ao cliente que deve utilizalos durante 1 mes. AIDOs o recebimento dos monitores, estes sao desmontados para
avaliacao no leitor automatic° RA-2000 tambem da Mirion. Antes da leitura, é feito, no
prOprio leitor, urn tratamento tOrmico a 150°C por 13,5 s para liberar as armadilhas mais
instaveis a temperatura ambiente (picos TL de menor temperatura).
Antes do inicio da rotina de leituras do SMIE/IRD, um procedimento de controle de
qualidade é realizado diariamente, corn o objetivo de avaliar a estabilidade do sistema
dosimetrico atravOs das leituras de monitores individuais corn dose conhecida. A leitura dos
monitores RADOS é realizada corn aquecimento nao linear a 300 c-) C durante 13,5 segundos,
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cujo resultado é registrado em contagens. Na figura 9, pode ser visualizado o fluxo de
procedimentos executados mensalmente na rotina de monitoracao.

Tratarn

rmico: pro4rrad*ip

Emil°• do monitor e irrathacio exposicio o usuario
Recabimento do monitor
monitor
.

•

Tratatnento torrnko

.•..

..•

ra

va Facia. da disc
Figura 9. Fluxo dos principals procedimentos realizados na rotina. Com fundo sOlido estao
os procedimentos tecnicos realizados em laboratOrio (condiceies ambientais controladas).

Os monitores RADOS sao calibrados na grandeza H, com irradiacoes realizadas no
LaboratOrio de Irradiacao (LABIR/IRD), utilizando um campo padronizado de uma fonte de
137

05, rastreado ao LaboratOrio Nacional de Metrologia das Radiacoes lonizantes (LNMRI).

As irradiacOes sao feitas com 14 valores diferentes de kerma no ar livre no ar variando de
0,2 mGy a 10 mGy. Entao, é elaborada uma curva de calibracao para cada posicao do TLD
no monitor (1 e 3). Considerando o desvio padrao e forcando a passagem pela origem, é
feito um ajuste linear de kerma (mGy) em funcao da leitura (contagem) usando todos os
pontos. 0 fator que converte contagem em kerma no ar é numericamente igual ao valor do
inverso do coeficiente angular da reta. Multiplicando este valor pelo fator f, que é aplicado na
definicao de Hx , de 1,14 Sv/Gy, obtem-se o fator de calibracao do monitor (FC) na unidade
de mSv/contagens. 0 FC é armazenado na planilha de calculo de cada lote de dosimetros e

e usado para calcular os valores de dose.
0 algoritmo de calculo da dose, considerando os 2 TLD de cada monitor é
apresentado na figura 10. ApOs a leitura, para determinacao da dose a ser reportada é
utilizado este algoritmo para o calculo do valor de Hx . 0 algoritmo apresentado na figura 10,
trabalha em principio analisando apenas a dose na posicao 3, esta sera reportada se a dose
encontrada for menor que 1 mSv. Caso isso nao seja verdade, sera feito a raid° da dose na
posicao 1 pela dose na posicao 3. Se a raid° for maior que 0,8 sera considerado uma
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exposicao de alta energia e a dose registrada sera a media entre as doses das posicoes. Se
a raid() for menor que 0,8 entende-se que foi submetido a baixa energia, e se registra a
dose na posicao 3.

Avaliacio da dose na posicio I. (coin filtro) e na 3 (sew filtro)

Analise da dose na posicio 3

SIM

1ml110-

Dose avaliada = Dose na posicio 3

NAO

C'aicnlo da Razio R =

Dose na puska() 1
Dose na posicao 3

SIM
(Alta energia)

Dose avaliada =

(Dose na posicao 1 + Dose na posicao 3)

2

NA,0
Malin energia)

Dose avaliada = Dose na posicilo 3

Figura 10. Algoritmo para calculo de dose, em H X , usado no novo sistema de dosimetria TL.

0 LDF/IRD esta atualmente migrando para a utilizacao da grandeza Hp(10) em
substituicao ao H.

16

2.4. FEIXES DE REFERENCIA PARA CALIBRAcA0 E ENSAIOS DE
MONITORES INDIVIDUALS

Segundo o VIM [16], calibragdo é o conjunto de operagoes que estabelece, sob
condigOes especificadas, a relagao entre os valores indicados por urn instrumento de
medicao ou sistema de medicao ou valores representados por uma medida materializada ou
urn material de referencia, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por
padrOes. Todo processo de calibracao deve considerar a incerteza do padrao, as inerentes
ao sistema e aos procedimentos do sistema a ser calibrado, alem das relacionadas ao
processo ern si de calibracao [17; 18]. A calibracao pode ser expressa por meio de uma
declaracao, uma funcao de calibragdo, urn diagrama de calibracao, uma curva de calibracao
ou uma tabela de calibracao [15].
Para realizar a calibragao de um sistema dosimetrico, é preciso cumprir as principals
etapas [19]:
- Examinar e selecionar dosimetros;
- Selecionar a condicao de irradiagdo: tipo de radiacao e energia; campo de
irradiacao; valor verdadeiro convencional da dose desejada;
- Definir o metodo de calibracao;
- Posicionar os monitores segundo a referencia;

- Calcular o fator de calibracao;
No caso de monitores individuals de fOtons, a metodologia e os campos de referencia
que devem ser usados para a calibracao na grandeza operacional Hp (10) para fins de
protecao radiolOgica é descrita na ISO 4037-3 [14]. A calibracao ern Hp (10) é urn processo
ern 3 etapas:
1- Informacao sobre o valor da grandeza basica kerma no ar livre no ar no ponto de
ensaio;
2- Calculo do valor de Hp (10), multiplicando-se o valor do kerma no ar pelo
coeficiente de conversao para o campo de referencia;
3- E, por Ultimo, a determinacao da resposta do dosimetro a ser testado nesta
condicao de irradiagao.
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Esta norma apresenta os coeficientes de conversao de kerma no ar para Hp (10) para
varios tipos de feixes de referencia e angulos de incidOncia de irradiacoes. A tabela 1 mostra
as diversas qualidades de radiacao cobertas pela norma.

Tabela 1. Qualidades de radiacao cobertas pela norma ISO 4037-3
Qualidade
da radiagao

E
keV

Qualidade
da radiacao

F-Zn

8,6

F-Ge
F-Zr
F-Mo

E

E

Qualidade

keV

Qualidade
da radiagao

keV

as

L-10

8,5

N-10

8

9,9

L-20

17

N-15

15,8

L-30

26

17,5

L-35

30

F-Cd

23,2

L-55

48

F-Sn

25,3

L-70

F-Cs

31

F-Nd

E

E

keV

Qualidade
da radiacao

keV

W-60

45

H-10

7,5

12

W-80

57

H-20

12,9

N-20

16

W-110

79

H-30

19,7

N-25

20

W-150

104

H-60

37,3

N-30

24

W-200

137

H-100

57,3

60

N-40

33

W-250

173

H-200

102

L-100

87

N-60

48

W-300

208

H-250

122

37,4

L-125

109

N-80

65

H-280

146

F-Sm

40,1

L-170

149

N-100

83

H-300

147

F-Er

49,1

L-210

185

N-120

100

F-W

59,3

L-240

211

N-150

118

F-Au

68,8

N-200

164

F-Pb

75

N-250

208

F-U

98,4

N-300

250

Radionuclideos
Qualidade
da radiacao
S-Am

Radionuclideo
241Am

radiacao

Futons de alta energia

E
key

Qualidade da
radiagao

59,5

R-C
R-F

S-Cs

137 Cs

662

S-Co

60 Co

1250

Reacao
12 C (p. p , v) 12c
19 F

4,36a
6,61 a

R-Ti

(ri, y) captura em Ti

5,14 a

R-Ni

(n, 0

6,26 a

R-0
a

(p,a y) 162

E
MeV

captura em Ni
160 (ri, 016N

6,61a

Media da fluencia espectral

2.5. A INCERTEZA SEGUNDO 0 ISO-GUM

Para obter o valor da incerteza é preciso conhecer e identificar as principals fontes
de incerteza associada ao processo de medicao, utilizando essas informacoes para calcular
a influOncia de cada uma dessas [20; 21]. A incerteza padrao combinada (u, (y)) (eq. 4),
representa a estimativa do desvio padrao do resultado, obtida analisando a combinacao das
influencias das fontes de incertezas no resultado [20; 4].
Embora uc (y) expresse a incerteza considerando varias fontes de incerteza, é
necessario, alem disto, conhecer o intervalo de confianca em torno do resultado
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medido (y) [22]. Para isso, calcula-se a incerteza expandida (U). Esta é obtida multiplicando
a uc (y) por urn fator de abrangencia (k), como demonstrado na equacao 5 [23; 4]. Quando

k = 1, o grau de confianca é da ordem de 68%. Se k = 2, o grau de confianca passa a ser
de 95% e para k = 3, 99,7%.
Para apresentar o valor da grandeza a ser reportada (Y), a expressao da equacao 6
torna-se uma alternativa Otil para facil e rapida compreensao, representando o intervalo de
valores ao redor do resultado medido (y), onde o valor verdadeiro convencional do
mensurando deve estar, corn urn determinado grau de confianca definido pelo fator k.
Desta forma, usando k = 2, por exemplo, tern-se 95% de confianca de que o valor
verdadeiro convencional do mensurando estara entre y — U e y + U [20; 23; 24].
Na monitoracao individual, assim como ern todas as medic 6
- es, os valores da
incerteza devem ser conhecidos para todas as doses avaliadas; para isso as fontes de
incerteza e suas contribuicOes devem ser conhecidas [2; 25]. Para conhecer o desempenho
do sistema dosimetrico utilizado e a qualidade dos resultados medidos, deve ser feita a
caracterizacao do sistema dosimetrico. SO depois desta caracterizacao, sera possivel avaliar
as incertezas do sistema. Urn dos criterios para desenvolver urn SMIE é o use de urn
sistema de medic 6- es que siga parametros estabelecidos ern documentos especificos. No
caso do Brasil, a autorizacao de sistemas de monitoracao individual de corpo inteiro para
fOtons corn TLD s6 é dada exigindo, dentre outros requisitos, que estes sistemas satisfacam
os criterios de aceitacao definidos no regulamento tecnico IRD.RT N° 002.01de 1995 [26]. 0
conhecimento do tipo de detector, do sistema de leitura, do algoritmo para avaliacao de
doses aplicado, das condicoes de exposicao e de armazenamento sac) alguns componentes
que devem ser considerados para identificacao das principais fontes de incertezas [18]. A
avaliacao da incerteza depende do tipo de monitor utilizado, de suas caracteristicas de
desempenho, das informacoes sobre as condicOes de irradiacao e medicao [27].
Conforme a recomendacao tecnica RP 160 da Comissao Europeia [2], a avaliacao da
incerteza na monitoracao individual externa, seguindo a metodologia definida no ISO GUM
[4], deve ser dividida ern duas etapas: formulacao e calculo. Estas etapas sera° detalhadas
a seguir.
2.5.1 Etapa de formulacao da avaliacao da incerteza
Na fase de formulacao é necessario:
- Identificar todas as grandezas de entrada e de influencia que possam contribuir
para a incerteza da grandeza dosimetrica medida;
- Definir o modelo de calculo do mensurando, incluindo todas as grandezas de
entrada / influencia;
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- Caracterizar cada grandeza de entrada / influencia corn uma melhor estimativa de
valor e uma funcao de distribuicao de probabilidade ou uma incerteza padrao. As
distribuicOes de probabilidade podem ser definidas por observacao ou atribuidas
tais como uniforme (retangular), triangular ou Gaussiana (normal).

A distribuicao retangular é utilizada ao considerar informacoes de urn certificado ou
outra declaracao que expresse limites sem especificar um nivel de confianca. E feita uma
estimativa sob a forma de urn intervalo maxim° (± a) sem conhecimento da forma da
distribuicao, como mostra a figura 11 e a equacao 1 [4; 28].

2a(= ±a)

Figura 11. Distribuicao retangular

Equacao 1

u(xi) = aRrj-

Ao determinar o use da distribuicao retangular, é comum supor que todos os valores
dentro desses limites sao igualmente provaveis. Porem, essa distribuicao nao deve ser
suposta se existirem razoes que indicam que os valores sejam mais provaveis prOximos do
centro desses limites [4].
A figura 12 mostra a tencrencia de uma distribuicao triangular. Valores prOximos a x
sao mais provaveis do que perto dos limites. A estimativa é feita na forma de urn intervalo
ern torno de urn valor central (± a), para uma distribuicao simetrica (equacao 2) [28].
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2a(=±a)

Figura 12. Distribuicao triangular
Equagdo 2

u(xi) = ag-6-

A figura 13 mostra a distribuicao normal, utilizada ao realizar inumeras medic 6- es,
fazendo uma estimativa a partir de observacoes repetidas de um processo que varia
aleatoriamente. A incerteza é dada em forma de desvio padrao s. Considerando a largura
total da distribuicao como 2a, a incerteza pode ser estimada pela equacao 3.
974

S6,44%

awovococ owrx.

X.

X 2,1 X

X

X+

X*

X+'36

2a

Figura 13. Distribuicao normal
Equacao 3

u(xi) = a/3 = s
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2.5.2 Etapa de calculo da incerteza padrao combinada e incerteza expandida
(ISO, 2008)

0 estagio de calculo compreende a propagacao das incertezas padrao de todas as
grandezas de entrada e das fontes de incerteza atraves da funcao da grandeza de sada
(mensurando). Os procedimentos para o calculo da incerteza dependem do algoritmo usado
e sao especificos para urn determinado sistema dosimetrico.
Para o calculo da incerteza padrao combinada, as incertezas devem ser propagadas,
aplicando-se urn coeficiente de sensibilidade que indica quanto o valor da grandeza avaliada
varia de acordo corn a variacao da grandeza de influencia, conforme indicado na equacao 6.
Estes coeficientes sao a derivada parcial da funcao que descreve o mensurando ern relacao
a cada fonte de incerteza. A incerteza expandida é calculada usando-se a equacao 5, para
urn fator de abrangencia igual a 2, considerando urn intervalo de confianca de 95%.
A incerteza padrao combinada,

combinada

-4 (y),

Equacao 4

uc (y),

6 a raiz quadrada positiva da variancia

que é dada pela equacao 4:
tic (y)

IZ 'Y1= (-21:) 2

= V14 (y) = \

1

A
uXi

• u2

IELlY:=1 4

(xj)=\1EiN=1 [ci . u(xi)1 2 =,

(y)

Onde:

uc (y)

e a incerteza padrao combinada da medida da grandeza avaliada;

ci é o coeficiente de sensibilidade, que é igual a derivada parcial do mensurando Y

ern relacao a xi ;
u(xi ) é a incerteza padrao relativa a fonte xi ;

uf (y) é a variancia associada corn a estimativa do valor da funcao y gerada pela
variancia associada corn cada estimativa da fonte de incerteza xi , para variaveis
independentes.
Conforme a metodologia da ISO GUM, calcula-se U (eq. 5) a partir do resultado de
uc (y), multiplicando o valor obtido por k, definido para o grau de confianca desejado.
Equacao 5

U = k • lic(Y)

Desta forma o intervalo de confianca do mensurando Y é definido pela faixa de
valores compreendidos entre y— U e y + U, como apresentado na equacao 6.
Equacao 6

Y=y+U
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2.5.3 Discussao sobre as principais fontes de incerteza de sistema de
dosimetria TL

A partir de estudo previo [29] baseado em revisao bibliografica, na analise tecnica da
rotina de um laboratOrio de dosimetria TL, e em dados experimentais preliminares, foram
identificadas as possiveis fontes de incerteza de um sistema de dosimetria TL. A partir do
referido estudo, foram realizadas medicOes que permitiram determinar quais dessas fontes
- o sobre essas fontes de
sac) as principals. Nesta subsecao é apresentada uma discuss d
incertezas.
Homogeneidade do lote de dosimetros e reprodutibilidade do sistema
A homogeneidade do lote de dosimetros indica a variacao das leituras desses ao
serem expostos ao mesmo valor de dose, em condicOes de irradiacao identicas, sendo
influenciada principalmente pela variacao da sensibilidade entre os TLD do mesmo lote.
A reprodutibilidade da medicao representa o grau de concordancia entre os
resultados das medic 6- es, refletindo a capacidade do sistema dosimetrico em reproduzir
resultados que possam ser considerados estatisticamente iguais para irradiacoes com a
mesma dose [30]. Para dosimetria TL, é necessario que haja reprodutibilidade do ciclo de
tratamentos termicos, das condiceises de calibracao e na etapa de leitura do sinai TL [31]. A
homogeneidade do lote de dosimetros e a reprodutibilidade do sistema dosimetrico sao
fontes de incerteza relevantes.
Dependencia energetica e angular
Ao submeter um monitor individual a campos de irradiacao com a mesma dose, é
desejavel que sua avaliacao independa da energia da radiacao incidente, porem, isto nao
ocorre na pratica. Quando essa variacao é grande, considera-se que o monitor individual
apresenta alta dependencia energetica. A depencrencia energetica pode ser uma questao
critica na avaliacao das doses, pois a curva de calibracao é obtida atraves da irradiacao em
uma determinada qualidade de referOncia. No caso do deste trabalho, é usado um feixe
padronizado e rastreado de 137 Cs. Porem, o monitor individual pode ser utilizado em campos
com energias bem distintas daquelas utilizadas na calibracao, por exemplo, em campos com
raios X de baixa energia [32].
Geralmente os monitores individuais utilizados no processo de calibracao sa- o
irradiados frontalmente por um feixe de referencia com angulacao de 0° em relacao a
direcao normal do monitor individual, ou seja, o feixe incide perpendicularmente a superficie
do dosimetro. Porem, nas atividades praticas, o individuo normalmente esta exposto a
feixes de radiacao que incidem sobre seu monitor individual com diferentes angulos de
entrada, logo as condicOes de utilizacao diferem das condicoes de calibracao tambem
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quando se trada de angulo de incidencia. Assim, a avaliacao do monitor individual é
modificada a depender desse angulo de incidencia, o que caracteriza uma dependencia
angular do monitor [33].
A dependencia energetica e angular sao fontes de incertezas dependentes entre si,
ou seja, a variacao de uma acarreta na variacao da outra. Assim, para fins de simplificacao
do calculo da incerteza, essas grandezas podem ser agrupadas, definindo-se uma unica
fonte de incerteza, cujo valor reflete a contribuicao combinada das duas.

Obtencao do fator de calibragao e linearidade da leitura dos TLD
Para obtencao do fator de calibracao, os monitores individuais sao expostos a
campos de irradiacao que apresentam rastreabilidade a campos padronizados de referencia
[34]. Porem, tais irradiacoes possuem uma incerteza associada que deve ser propagada
para a obtencao da incerteza padrao combinada do sistema dosimetrico.
Alem das irradiacOes, as aproximaceies realizadas para obtencao da reta que permite
a determinacao do fator de calibracao tambem podem contribuir para a incerteza final da
medida. Esta contribuicao esta relacionada a linearidade da leitura dos dosimetros. Esta
indica a proporcionalidade entre as contagens de sinais TL e a dose absorvida pelo
detector [35].
Fontes de incertezas associadas as condigoes ambientais
A estabilidade do sistema dosimetrico em diferentes condicoes ambientais esta
relacionada a capacidade do detector TL em manter as cargas aprisionadas em condicOes
ambientais distintas como, por exemplo, em temperaturas mais elevadas. Fatores como
temperatura, umidade e luz podem provocar a perda ou aumento do sinal TL de tal forma
que a leitura do detector possa variar no period° entre a irradiacao e a sua avaliacao.
Assim, para que um monitor individual possa ser utilizado em monitoracao individual, é
importante que o desvanecimento (fading) ou aumento de seu sinal nao sejam significativos
nas condicoes ambientais normalmente observadas no armazenamento, no transporte e na
utilizacao do monitor [36].
As fontes de incerteza associadas as condicoes ambientais sao: influencia da luz,
temperatura e umidade sobre o monitor individual. Porem, para o LiF, a luz possui uma
influOncia muito pequena por causa da baixa sensibilidade do material.
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3

MATERIALS E METODOS

3.1 AVALIAcA0 DA GRANDEZA Hp(10)

Antes das irradiacOes para os ensaios de desempenho, foram realizadas irradiaceies
para o conhecimento do sistema TL RADOS do LDF/IRD avaliando doses na grandeza
Hp (10),

ao inves de H. Foi identificado, por meio dos resultados, que o sistema precisava

de algumas modificacoes, a saber:
-

Monitor individual na avaliagao de dose em Hp(10):
Foi determinado que os monitores RADOS descritos no item 2.3, sera° utilizados

corn 1 TLD por cartao, disposto na posicao 1, embaixo do filtro de aluminio.
-

Parametros e procedimentos de leitura na avaliagao de dose em Hp (10):
Para leitura, foi mantido o mesmo tratamento termico pre-leitura feito no prOprio leitor

no automatic° RA-2000, a 150 QC por 13,5 s, realizado para liberar as armadilhas mais
instaveis a temperatura ambiente (picos TL de menor temperatura). A leitura dos dosimetros
e realizada em uma temperatura de 300 PC por 13,5 segundos. A preparagdo dos
dosimetros para novas irradiacoes é feita atraves de urn annealing utilizando o prOprio leitor
em uma temperatura de 300 QC por 13,5 segundos.
-

Algoritmo de calculo de dose em Hp(10):
A partir dos valores obtidos atraves da leitura, a avaliacao da dose em Hp(10) para

cada monitor RADOS irradiado, acompanhado do grupo de controle, é dado pelo algoritmo
de calculo de dose apresentado na equacao 7, em que seu resultado sera a dose reportada.

Equacao 7 Y = Hp(10) = L'o • FC • 1. 112" f3

-

•fn

Onde:
L'pl é a resposta liquida do TLD na posicao 1 de cada monitor RADOS,
FC é o fator de calibracao do monitor individual (processo de obtencao descrito no
item 3.3),
fi representa os fatores de correcoes utilizados para reduzir a influOncia de alguma
grandeza de influOncia (i = 1 ate n), porem, neste trabalho foram considerados como 1.
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3.2 CONDIQAO DE IRRADIAcA0

Para execucao de toda a etapa experimental, as irradiacOes foram realizadas, a
menos que informado diferentemente no ensaio realizado, corn valor verdadeiro
convencional de 2 mSv, ern Hp(10). Esta dose foi escolhida por nao necessitar de tempos
muito longos de irradiacao e nao ser muito pequena para prejudicar a reprodutibilidade das
medicOes. 0 campo de irradiacao utilizado foi de 137Cs do LaboratOrio de Irradiacao
(LABIR/IRD), que é padronizado e rastreado ao LNMRI. Todas as irradiacOes neste campo
foram feitas corn a adicao de uma placa de PMMA de 2 mm entre a fonte e os monitores
RADOS, para garantir o equilibrio eletrOnico. A distancia entre a fonte e o ponto de
referencia dos monitores foi de 150 cm. Para as irradiacoes os monitores RADOS foram
fixados sobre o simulador slab da ISO [14], e irradiados frontalmente ern feixe calibrado ern
taxa de kerma no ar livre no ar. Todas as irradiacOes sao acompanhadas por urn grupo de
controle, usado para determinar o valor de radiacao de fundo. ApOs as irradiacoes, os
monitores foram armazenados por 30 dias no laboratOrio ern condicoes de ambiente
controlados ate sua desmontagem e leitura. A metodologia de irradiacao usada nos ensaios
seguiu o recomendado na norma ISO 4037-3 [14]. No caso de condicoes de irradiacao
diferentes da referencia, a informacao sera explicitada na descricao do ensaio.
A menos que indicado na descricao dos ensaios, o armazenamento dos monitores
RADOS antes ou depois das irradiacoes, foi feita sempre corn todos os grupos juntos, ern
local longe de fontes de irradiacao e luz solar e ern condicOes padr6es para
armazenamento, conforme descrito na tabela 2.

3.3 CALIBRAcA0 EM Hp(10)
0 sistema foi calibrado para a avaliacao da dose na grandeza Hp (10). Para isso,
foram preparados 5 monitores RADOS seguindo as determinacoes apresentadas no tOpico
3.1. Estes monitores foram irradiados seguindo as condicoes descritas ern 3.2. Para
determinar o valor de radiacao de fundo foi utilizado urn grupo de monitores de controle. Urn
fator de conversao foi aplicado para converter o valor da dose ern kerma no ar para o valor
da grandeza Hp(10), considerando a energia dos futons do 137 Cs e o angulo de 0°
(hpK (10,0°) = 1,21 Sv/Gy).
Os monitores foram lidos apOs 1 mes da irradiacao, utilizando os parametros e
procedimentos de leitura descritos no tOpico 3.1. Corn os resultados obtidos apOs a leitura
dos 5 dosimetros, foi calculado o fator de calibracao (FC), para cada lote de monitores,
conforme a equacao 8:
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Equacao 8

FC =

vvcHp(10)
(L - LB9 )

Onde:
VVCHp(10) e o valor verdadeiro convencional da grandeza em Hp(10),
L e a media das leituras dos TLD irradiados; e
LBg e a media das leituras dos TLD de controle (nao irradiados).

0 FC e usado no algoritmo para calculo de dose (eq. 7), convertendo a resposta
liquida do TLD lido em dose na grandeza Hp(10).

Tabela 2. Condicoes de referOncia para irradiacao e armazenamento

Parametros
para irradiacoes

Parametros
para
armazenamento

Grandeza

Condicties de referencia

Dose de referencia

2 mSv

Energia de referOncia para fatons

662 keV ( 37 Cs)

Distancia Fonte/monitor

150 cm

Camada de Build up

2 mm para 137 Cs

Temperatura ambiente

de 15°C ate 25°C

Umidade relativa

de 50% ate 75%

Radiacao gama de fundo

< 0,20 pGy.h -1

Intensidade de luz

M-2

10W.

3.4 ENSAIOS DE DESEMPENHO DO SISTEMA DOSIMETRICO DO LDF/IRD
Para a caracterizacao do sistema TL RADOS do LDF/IRD para a avaliacao de fOtons
para corpo inteiro, foi realizado um levantamento de documentos de referencia que seja
especifico e atual, e/ou que represente os ensaios de maneira coerente com as grandezas
testadas. Assim, foram realizados ensaios de desempenho utilizando como documentos de
referencia:
- Regulamento tecnico do IRD 002.01/95 (RT 002.01/95) [26], e

- Norma internacional IEC 62387[37].
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3.4.1 Homogeneidade do lote
Este ensaio foi realizado conforme o documento RT 002.01/95. Urn grupo corn 60
monitores RADOS foram irradiados corn a dose de 2 mSv na grandeza Hp (10). ApOs as
irradiacoes, foram armazenados por urn period° de urn m Os, antes de serem avaliados.
ApOs a obtencao dos valores das doses avaliadas por cada monitor

i (A t), foi

verificado o desempenho do sistema, encontrando o maior e o menor valor para verificar a
conformidade corn a equacao 9.

Equacao 9

Amax-Amin
Amin

< 0,3

Onde:
Amax

e o maior valor da dose avaliada

Amine

o menor valor de dose avaliada

3.4.2 Reprodutibilidade
Para este ensaio, o documento RT 002.01/95 foi utilizado como documento de
referencia. Onde foi preparado, irradiado com a dose de 10 mSv e avaliado urn grupo de 12
monitores RADOS. Como mostra a figura 14, este procedimento foi repetido corn os
mesmos dosimetros e dose por dez vezes.

Preparac5o

Avaliacao

Irradiacao

Figura 14. Fluxograma das etapas para realizacao do ensaio de reprodutibilidade

ApOs a obtencao dos valores das doses avaliadas por cada monitor j = 1 a 12) de
1 EliL
_
'
cada serie de irradiacao (AO, onde para cada serie foi calculada a media A t =
e
12
o desvio padrao dos doze valores de dose avaliada para cada uma das 10 irradiacOes (1= 1
a 10). As equacOes 10 e 11 apresentam os criterios de aceitacao do intervalo de confianca
para o desvio padrao, normalizado, respectivamente, pela media dos valores A i e
,j
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si -Fi i

Equacao 10

_ < 0,075

2,4 - 1 Ai —

Onde:
Si e

o desvio padrao das series de irradiaceses, onde i se refere a cada irradiacao ao

grupo,

Ai e a media do grupo em cada irradiacao
Iii é o intervalo de confianga de si , calculado como
Equacao 11

t n,95% •

, •
-7(i)=-57• S = 2,2

13,5-

•

si

" < 0,075
A

Onde:
Si

é o desvio padrao das 10 doses avaliadas do mesmo dosimetro j,

AJ e a media de todas as 10 doses avaliadas do mesmo dosimetro j,
/i é o intervalo de confianga de

°'5 • s = 2,26 •
calculado como tn,950,° • .\1n-1

921 • si
9

3.4.3 Linearidade
Foram preparados 65 monitores RADOS de um lote formado para a analise da
linearidade do sistema. Os monitores foram divididos em 13 grupos, contendo 5 monitores
cada. Os grupos foram irradiados adaptando valores indicados pela norma IEC 62387 para
as faixas de dose ocupacional encontrada no Brasil. Como mostra a tabela 3, os grupos
receberam diferentes doses na grandeza Hp (10), exceto o grupo 0, que foi utilizado como
grupo de controle.
Tabela 3. Grupos de monitores para o ensaio de linearidade e seus respectivos valores
verdadeiros convencionais
Grupos
Grupo 0
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Grupo 9
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12

Dose (Hp (10))
Grupo de controle
0,2 mSv
0,4 mSv
0,8 mSv
2 mSv
4 mSv
8 mSv
20 mSv
40 mSv
80 mSv
200 mSv
400 mSv
2000 mSv
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Terminadas as irradiaceies, os monitores RADOS irradiados foram agrupados e
armazenados juntos corn o grupo de controle ern condicoes padrao, longe do local de
irradiacao. A leitura dos dosimetros foi realizada urn mes apOs as irradiacoes. Foi calculada
a media e o desvio padrao para cada urn dos 12 grupos de monitores. Urn grafico corn as
respostas medias (valor medio avaliado dividido por valor verdadeiro convencional) de cada
urn destes 12 grupos irradiados versus dose tambem foi feito.
0 ensaio de desempenho do sistema avaliando sua linearidade foi verificado atraves
do criterio de aceitacao da norma IEC 62387, onde a variacao da resposta devido a uma
mudanca da dose nao deve exceder os limites apresentado na equacao 12. 0 criterio tern
de ser aceito para cada grupo g.

Equacao 12

0,91

Gg
(=—
GR ef

CRef
Cg

< 1 11

Onde:

g e a media das doses avaliadas de urn grupo g,
GR e f

e a media das doses avaliadas do grupo de referencia, para este ensaio foi

usado o grupo 4, pois recebeu a dose de referencia,
CR e f

e o valor verdadeiro convencional da dose de referencia, 2 mSv,

Cg e o valor verdadeiro convencional da dose utilizada para irradiar o grupo g.
3.4.4 Estabilidade em diferentes condicties climaticas (temperatura e
umidade)
0 ensaio da estabilidade ern diferentes condicoes climaticas foi feito corn 36
monitores RADOS do mesmo lote. Foram formados 3 grupos corn 12 dosimetros, sendo 2
monitores de cada grupo usados para controle. Os 10 dosimetros restantes de cada grupo
foram irradiados como descrito ern 3.2. ApOs as irradiacoes, os 3 grupos foram
armazenados por uma semana conforme as condicOes de ensaio da IEC 62387 adaptadas
ao Brasil, como mostra a tabela 4.
Tabela 4. CondicOes de armazenamento para o ensaio da influencia das condicoes
climaticas
Condicoes de armazenamento

Grupos

Grupo1

Ern condicoes padrao
Na mais baixa temperatura de sua

Grupo 2

Umidade

Entre507%

12°C

regiao/realidade sem controlar umidade
Na mais alta temperatura e umidade de sua

Grupo 3

Temperatura
Entre 15 e 25 °C

regiathealidade

41,7 °C

90 %
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Para reproduzir a temperatura e umidade definidas para o Grupo 3, foi utilizado uma
camara climatica mostrada na figura 15. Ela é urn paralelepipedo corn paredes feitas de
acrilico e dimensao de 51,5 cm x 25 cm x 30 cm. Dentro dela ha urn cooler fixado na parte
interna. Para gerar calor, é usada uma lampada de 70 W e 127 V e para aumentar a
umidade, urn ebulidor imerso ern urn bequer corn agua.

25 cm

0 cm

Figura 15. Camara climatica, lampada e ebulidor utilizados para reproduzir altas
temperaturas e umidade no ensaio de estabilidade sob condicOes climaticas [39]

0 grupo 2 foi mantido na condicao atraves do esfriamento de uma geladeira na

temperatura de 12°C. Antes de serem avaliados os monitores dos grupos 2 e 3 foram
armazenados, junto corn o grupo 1, por mais 24 horas antes de serem lidos. Foram
calculadas as medias e os desvios padrao das avaliacOes de cada grupo.
0 criterio de aceitacao para o ensaio de desempenho do sistema avaliando sua

estabilidade ern diferentes condicoes climaticas deve ser satisfeito conforme a equacao 13,
para cada grupo g.

Equacao 13

0,83 5_

c9

5_ 1,25

GRef

Onde:
Geo e a media das doses avaliadas de urn grupo g,
6Ref

3.4.5

o grupo 1, que é tido como o grupo de referencia.

Fading

A verificacao do comportamento TL ern relacao ao desvanecimento da resposta

causado pelo period° entre a irradiacao e a leitura é realizada submetendo os monitores
RADOS irradiados as condicoes de armazenamento de ensaio. Para o ensaio foram
formados 3 grupos corn 12 monitores cada, onde 10 de cada grupo foram irradiados corn
dose de 2 mSv, conforme descrito ern 3.2 e 2 usados como monitores de controle. ApOs a
irradiacao, os grupos foram armazenados ern diferentes periodos de tempo conforme
apresentado na tabela 5, ern condicoes padroes de ensaio. Cada grupo foi avaliado apOs o
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termino do period° de armazenamento. Para cada grupo foi calculada a media e o desvio
padrao das avaliacOes.
Tabela 5. Periodos de armazenamento dos monitores RADOS para o ensaio de fading
Grupos

Periodos de armazenamento

Grupo 1

1 dia

Grupo 2

30 dias

Grupo 3

90 dias

Para o ensaio de desempenho do sistema avaliando fading foi calculada a resposta
media relativa a media do grupo de referencia (grupo 2), conforme norma IEC 62387. A
resposta relativa para cada grupo nao deve exceder os limites apresentados na equacao 14.

0,91

Equacao 14

1,11
GRef

Onde:
Gg e a media das doses avaliadas de cada grupo,
GRef

e a media das doses avaliadas do grupo de referencia, grupo 2.

3.4.6 Dependencia energetica e angular

As irradiacoes para o ensaio da dependencia energetica e angular do sistema foram
realizadas no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco
(DEN/UFPE). As irradiacOes foram realizadas seguindo a recomendacao da norma
IEC 62387, onde a norma indica usar as qualidades da radiacao e os angulos da
ISO 4037-3, como apresenta a tabela 6. As irradiacoes foram feitas usando-se a dose de
2 mSv em Hp(10,

,

a 150 cm da fonte.

Tabela 6. Qualidades de feixe e angulos usados
Angulos

Qualidade da radiagao

E keV

N-25

20

0°

40°

60°

N-40

33

0°

40°

60°

N-60

48

0°

40°

60°

N-80

65

0°

40°

60°

N-100

83

0°

40°

60°

Ritons de

S-Cs

662

0°

40°

60°

alta energia

S-Co

1250

0°

Serie
narrow
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Foram preparados 19 grupos corn 3 monitores RADOS cada, urn destes foi usado
como grupo de controle. Cada grupo foi irradiado recebendo uma qualidade de feixe
combinado corn um dos angulos de incidencia, exceto o grupo irradiado pelo S-Co, que foi
irradiado apenas no angulo de 0°. 0 tempo de irradiacao foi calculado utilizando-se o valor
da taxa de

Hp (10,

a) no ponto de teste, para cada qualidade de radiacao e para cada angulo

de incidencia a da tabela 6, para fornecer a dose de 2,0 mSv.
As irradiacoes para serie narrow foram realizadas utilizando urn aparelho de raios X
de ate 250 kV (figura 16). Baseado nas informacOes contidas na ISO 29661-2015 [40], o
grupo de referencia (irradiado pelo S-Cs), foi irradiado corn os monitores posicionados ern
angulo de incidencia de 0°, de modo que a sua direcao fosse perpendicular a direcao da
radiacao incidente. Os angulos de incidencia diferente do 0° foram efetuados utilizando urn
aparato para a angulacao e seguindo o eixo de referencia, a partir do qual a rotacao do

simulado slab ISO foi realizado (figura 17). Os monitores RADOS foram posicionados no
eixo de rotacao posicionado na linha media vertical da face frontal do simulador slab da ISO,
conforme mostra a figura 17, no intuito de nao ocasionar diferencas de distancia entre os
monitores e a fonte, nas rotacoes.

Figura 16. Aparelho de raios X usado ern diferentes energias e condicoes de irradiacao ern
HP (10)
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Simulador Slab da ISO
, Eixo de Referencia

•ow Monitor
RADOS

Figura 17. Eixo de referencia (linha vermelha) no simulado slab da ISO e aparato para a
angulacao

As figuras 18 e 19 apresentam exemplos de algumas irradiacoes da serie narrow
para diferentes angulos de incidencia.

Figura 18. IrradiacOes em raios X para sOrie narrow em 'Angulo de 0°
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Figura 19. Irradiacoes em raios X para serie narrow em angulo de 60°

As irradiacoes em diferentes angulos para fontes radioativas emissoras de fOtons de
alta energia foram realizadas utilizando um irradiador que contem uma fonte de 137Cs e 6°Co
(figuras 20 e 21).

Figura 20. Irradiador com fontes de 137Cs e 6° Co e condicao de irradiacao em Hp (10)
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Xr

•

Figura 21. Irradiacoes em diferentes angulos utilizando 137Cs

Para as irradiaceies com a fonte de cesio, os monitores RADOS foram postos na
superficie frontal do simulador slab da ISO, com uma placa de acrilico de 2 mm de
espessura (camada de build up) posicionada entre o simulador e a fonte (a 15 cm de
distancia dos monitores), para garantir o equilibrio de particulas carregadas. Para a
irradiacao com fonte de 6°Co, permaneceram as mesmas condicOes de irradiacao utilizadas
na irradiacao com 137Cs, diferenciada apenas pela placa de acrilico contendo 4 mm de
espessura, para garantir o equilibrio eletrOnico.
ApOs as irradiacoes, os monitores RADOS irradiados foram armazenados junto com
os monitores de controle em condicoes padrao, longe do local de irradiacao, lacrados em
envelopes com a identificacao da dose aplicada, da qualidade de feixe utilizada e da data da
irradiacao. Os dosimetros irradiados e os de controle foram avaliados no LDF/IRD apOs uma
semana da data de irradiacao.
A avaliacao de desempenho do sistema para dependOncia energetica e angular foi
feita atraves dos criterios da norma IEC 62387. A variacao da resposta relativa devida
mudanca de energia e angulo de incidencia nao deve exceder a limites apresentados na
equacao 15.

Equacao 15

Gg

rmin 5_ (,,

("Ref

C Ref

• ,

,g

rmax

Onde:

69 e a media das doses avaliadas de um grupo g,
6Ref e a media das doses avaliadas do grupo de referencia, para este ensaio foi
usado o grupo irradiado pelo S-Cs,
CRef e o valor verdadeiro convencional da dose de referencia, 2 mSv,

C9 é o valor verdadeiro convencional da dose utilizada para irradiar o grupo g.
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Como na norma IEC 62387 os valores de rmax e rmin variam corn a energia da
qualidade de radiagdo, para facilitar, foi criada a tabela 7 para acompanhar os limites
maxim° e minim° para cada qualidade de radiacao.
Tabela 7. Valores dos limites maxim° e minim° para o ensaio de criterio de aceitacao para
depenclencia energetica e angular extrados da norma IEC 62387
Qualidade da radiagao

rmax

rmin

N-25

2,00

0,67

N-40

1 82

0 69

N-60

1 82

0 69

N 80

1 67

0 71

N-100

1 67

0 71

S-Cs

1 67

0 71

S-Co

1 67

0 71

-

,

,

,

,

A tabela 8 apresenta urn resumo das caracteristicas testadas, acompanhado pelo
documento de referOncia usado ern cada ensaio e por seu criterio de aceitacao.
Tabela 8. Documentos de referencia para os ensaios de desempenho associados as
principais fontes de incerteza do Sistema de Dosimetria TL do IRD
Ensaios de Caracterizacao

Criterios

Documentos de referencia

Amax — Amin

Homogeneidade do lote

RT CASEC 002.01/95

si -Fr i
*Eg i A l

Reprodutibilidade

0,3

Amin

RT CASEC 002.01/95

Si + b

< 0,075
—

< 0,075

A•

CRef

G

Linearidade

1EC 62387

Estabilidade sob condicoes climaticas

IEC 62387

Depenclencia energotica e angular

IEC 62387*

Fading

IEC 62387

--< 1,11
ef • cg
0,91 <6,Rg(Gi
0,83 5_(-6T—
?ef

±

_com)
u

( dig
rmin

CRef

uRef

Gg
0,91 <

< 1,11

GRef

*Recomenda utilizar as qualidades de radiacao e angulos de incidencia encontrados na ISO 4037-3 para realizacao destes
ensaios
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3.4.7.

Limite inferior de deteccao

- o avalia a grandeza de interesse a partir do menor valor
Todo sistema de medic d
perceptivel a sua sensibilidade. Em termos metrolOgicos, o menor valor que o sistema de
medicao pode detectar é denominado de limite inferior de deteccao (LID).
Para garantir que o sistema de dosimetria seja capaz de realizar avaliacoes em
baixas doses, é necessario conhecer o LID deste sistema. Para monitoracao individual, o
LID tem de apresentar-se menor que o nivel de registro (0,2 mSv), e é calculado pelo desvio
padrao dos monitores de controle (sBg ), geralmente para 95% de nivel de confianca, como
apresenta a equacao 16.

Equacao 16

LID = 2 • sBg

3.5 CALCULO DAS INCERTEZAS DAS PRINCIPALS FONTES
A incerteza padrao associada a cada uma das principais fontes de incerteza do
sistema dosimetrico foi obtida a partir de medic 6- es experimentais especificas para a
estimativa dessa incerteza ou a partir dos resultados obtidos nos ensaios de caracterizacao
do sistema (item 3.4). 0 calculo da incerteza padrao, incerteza padrao combinada e da
incerteza expandida foi realizado utilizando a metodologia descrita no Guia para Expressao
da Incerteza de Medicao da ISO (ISO-GUM) [38], aplicada para avaliacao de Hp (10) com
sistemas de dosimetria TL, conforme orientacOes do documento RP 160 da Comissao
Europeia [2].
A incerteza padrao relativa da medicao y (u (x0 (v)
., ref,1 referente a cada fonte de
..,, ,iv
incerteza xi foi calculada a partir do intervalo de valores avaliados do mensurando
normalizados pelo valor de referencia (yly„f ) obtidos quando xi varia em toda a faixa
testada. Os intervalos de valores de yly„f devem ser simetricos em torno de um valor
central unitario. Quando isto na- o ocorre, a simetria é forcada, de forma conservativa, para
cumprir os requisitos da ISO-GUM [38], como descrito na subsecao 2.5.1. 0 tamanho de
cada intervalo de valores (maior valor menos o menor valor) é igual a 2a, como pode ser
visto nas figuras 11, 12 e 13, respectivamente, para as funcoes de distribuicao de
probabilidades retangular, triangular e normal. 0 calculo de cada incerteza padrao relativa é,
entao, dado pela equacao 17.
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Equacao 17

u(xi)(Y)/Yref

= a /divisor

Onde:
divisor é o valor associado ao tipo de distribuicao de probabilidade adequado

a cada fonte de incerteza xi ( vide tabela 9).
A determinacao da distribuicao de probabilidades utilizada para cada fonte de
incerteza foi realizada a partir da analise das medic 6
- es experimentais e de dados da
literatura. 0 tipo de distribuicao usado para cada fonte de incerteza estudada neste trabalho
para o sistema RADOS é apresentado na tabela 9.

Tabela 9. Determinacao do tipo de distribuicao para cada fonte de incerteza
Fontes de incerteza

Tipo de

Divisor

distribuicao
Homogeneidade do lote
Reprodutibilidade
Normal

3

Linearidade

Triangular

,f6

Condicoes climaticas

Retangular

Arj.

Dependencia energetica e
angular
Obtencao do Fator de Cahbracao

Fading

3.5.1 Metodologia de calculo especifica para a obtencao das incertezas
padrao associada a cada fonte

Homogeneidade
A incerteza associada a homogeneidade do lote de monitores RADOS foi calculada a
partir dos resultados do ensaio de homogeneidade descrito no item 3.4.1. 0 valor central foi
definido como a media normalizada dos resultados das medicoes realizadas neste ensaio. 0
intervalo em torno desse valor central tem como valor inferior e superior, respectivamente o
menor e o maior valor de dose avaliado entre todos os dosimetros (2a). Como foram
realizadas uma serie de medidas e os resultados apresentaram um comportamento tipico de
uma distribuicao normal, esta foi a funcao de distribuicao de probabilidades adotada para o
calculo desta fonte de incerteza.
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Reprodutibilidade
Apesar da incerteza associada a reprodutibilidade do sistema poder ser calculada
atraves dos resultados do ensaio de caracterizacao descrito no item 3.4.2, como o LDF/IRD
irradia dosimetros diariamente corn a mesma dose e avalia seguindo todas as etapas do
procedimento de avaliacao de doses, corn o objetivo de realizar o ensaio de estabilidade do
sistema dosimetrico, foi considerada mais significativa a utilizacao dos resultados deste
ensaio ao longo dos Oltimos 6 meses.
0 referido ensaio de estabilidade é realizado avaliando-se 5 dosimetros irradiados
corn dose da ordem de 3 mSv, antes de iniciar qualquer rotina de leitura de dosimetros de
usuarios. As irradiacoes sao realizadas utilizando-se o irradiador de Sr-90 apresentado no
item 2.3. A metodologia para a definicao do valor central, do intervalo ern torno desse valor
central, bem como da funcao de distribuicao de probabilidades foi a mesma empregada para
o calculo da incerteza associada a homogeneidade dos monitores.
Para estimar a incerteza padrao devida a reprodutibilidade ern baixas doses, foi
usado o desvio padrao de dosimetros nao irradiados.
Linearidade
A incerteza associada a linearidade do sistema foi calculada a partir dos resultados
do teste de linearidade descrito no item 3.4.3. 0 valor central foi definido como 1, pois este é
o valor esperado para a raid.° (Run) entre o valor da dose avaliada e o valor verdadeiro
convencional de cada irradiacao. 0 intervalo ern torno desse valor central tern como valor
inferior e superior, o menor e o maior valor de Ru n , respectivamente.
Como os resultados do ensaio de linearidade foram realizados corn apenas 12
pontos e a distribuicao nao é evidentemente normal, foi definida a distribuicao triangular
como a funcao de distribuicao de probabilidades para esta fonte de incerteza. Esta adocao
tambem é justificada pelo fato de que existe uma tendencia de convergencia dos resultados
para o valor central 1, ou seja, nao caracteriza uma distribuicao do tipo retangular.

Condigoes climaticas
A incerteza associada a estabilidade da resposta do sistema quando submetido a
diferentes condicOes climaticas foi calculada a partir dos resultados do ensaio descrito no
item 3.4.4. 0 valor central foi definido como 1, pois todos os resultados foram normal izados
utilizando o resultado da dose avaliada para a condicao de referencia (armazenados no
laboratOrio sob condicOes padroes de temperatura e umidade — ver tabela 2). A distribuicao
retangular foi adotada para esta fonte porque para condigoes ambientais extremas, os
valores avaliados para dosimetros irradiados corn a mesma dose podem variar de forma
relevante entre urn valor minim° avaliado (para temperatura e umidade muito altas) e urn

40

valor maxim° (temperaturas muito baixas). Os resultados nao apresentaram urn
comportamento tipico de uma distribuicao normal, nem apresentaram uma forte tendencia a
convergir para o valor central, o que impossibilitou a utilizacao de distribuicao triangular. Foi
adotada a distribuicao retangular.

Fading
A incerteza associada ao desvanecimento da resposta do monitor foi calculada a
partir dos resultados do ensaio descrito no item 3.4.5. 0 valor central foi definido como igual
a 1. Todos os resultados foram normalizados utilizando o resultado da dose avaliada para a
condicao de referencia de 30 dias. A distribuicao retangular foi adotada para esta fonte
porque nao é possivel determinar o momento exato da irradiacao, e, na maioria dos casos
ocupacionais, esta irradiacao é fracionada.
Dependencia energetica e angular
A incerteza associada a dependencia energetica e angular do sistema foi calculada a
partir dos resultados do ensaio descrito no item 3.4.6. 0 valor central foi definido como 1,
pois todos os resultados foram normalizados utilizando o resultado da dose avaliada para a
condicao de referOncia (fonte de 137 05 corn irradiacao a 0°). Considerando os resultados
obtidos nesse estudo e o fato de ser bem conhecido o comportamento dos monitores nas
principais faixas de energia dos campos ocupacionais de futons e nos angulos
padronizados, a funcao de distribuicao de probabilidades adotada foi a normal.

Obtencao do Fator de Calibragao (FC)
Para o calculo da incerteza padrao associada ao fator de calibracao do sistema
dosimetrico, foram utilizadas duas informacoes que influenciam na dispersao dos valores
contidos no calculo do FC. Uma é a incerteza das irradiacoes expressa no certificado de
calibracao emitido pelo LNMRI. 0 valor dessa incerteza expandida contida no certificado,
para 95 % de grau de confianca, é de ± 10 %, fornecendo urn valor de incerteza padrao
combinada de 5 %, que equivale a 0,1 mSv. A outra informacao foi obtida atraves do desvio
padrao das leituras dos monitores RADOS utilizados na calibracao. A irradiacao foi feita
utilizando 10 monitores RADOS, sendo 5 irradiados corn a dose de 2 mSv ern Hp (10) no
feixe de referOncia de Cs-137 a 0°, e 5 nao irradiados (monitor de controle). A partir dos
resultados obtidos, foi calculado o fator de calibracao e sua incerteza padrao combinada.
Como o fator de calibracao é urn fator multiplicativo para a obtencao do valor do
mensurandoy (equacao 7), a incerteza padrao combinada relativa de FC sera igual a
incerteza padrao relativa de y.
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3.5.2 Metodologia de calculo para a obtencao das incertezas padrao
combinada e incerteza expandida
ApOs o calculo de todas as incertezas padrao, a incerteza padrao combinada (u,(y))
e da incerteza expandida (U) para urn nivel de confianca de 95% foi calculada seguindo a
metodologia descrita na subsecao 2.5.2 aplicada na equacao 7.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZA00

Os resultados para os ensaios de caracterizacao do sistema de monitoracao
individual de corpo inteiro para futons, RADOS do LDF/IRD, estao apresentados nesta
sec d- o.

4.1.1 Homogeneidade do lote de monitores
A tabela 10 apresenta o resultado do ensaio de homogeneidade do lote de
dosimetros, bruto e normalizado. Os resultados mostram conformidade corn o requisito
estabelecido.
Tabela 10. Resultado do ensaio de desempenho de homogeneidade
Resultado do ensaio de

Resultado normalizado

desempenho
Amax

2,2 mSv

1,1

A min

1,8 mSv

0,9

Criterio

Amax

—

Amin

Amin

Condigao

Amax — Am in
Amin

0,22

Aceito

0,3

43

4.1.2 Reprodutibilidade

As tabelas 11 e 12 apresentam os resultados do ensaio de reprodutibilidade do lote
de dosimetros. A tabela 11 contempla os resultados de cada urn dos 12 dosimetros que
foram irradiados e avaliados 10 vezes. Ja a tabela 12 contempla os resultados de cada uma
das 10 irradiacOes do grupo de 12 dosimetros.

Tabela 11. Resultado do ensaio de desempenho de reprodutibilidade considerando
12 dosimetros irradiados 10 vezes cada.
si + Ii

Condicao

Dos metros

Ai

si

li

Dosimetro 1

11 55

0 21

0,25

0,040

Aceito

Dosimetro 2

12 13

0 17

0 22

0,032

Aceito

Dosimetro 3

11,14

0,27

0,28

0,046

Aceito

Dosimetro 4

11,22

0 19

0 23

0,037

Aceito

Dosimetro 5

11,17

0,21

0,25

0,038

Aceito

Dosimetro 6

11,13

0,19

0,23

0,038

Aceito

0,043

Aceito

,

,

,

,

,

io
Criter

,

,

_

Ai

Ai

< 0,075
-

Dosimetro 7

11 47

0 24

0,26

Dosimetro 8

11,58

0 19

0,23

0,036

Aceito

Dosimetro 9

11,16

0,38

0,33

0,064

Aceito

Dosimetro 10

11 28

0 41

0 34

0,066

Aceito

Dosimetro 11

11 61
,

0,19

0 24

0,037

Aceito

Dosimetro 12

11 27

0,26

0,27

0,047

Aceito

,

,

,

,

,

,

,

,
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Tabela 12. Resultado do ensaio de desempenho de reprodutibilidade considerando
10 irradiacOes do grupo de 12 dosimetros.

I rradiacoes

Ai

si

li

Ai

Irradiacao 1

11 35

0,27

0,25

1,14

11,39

Irradiacao 2

11,36

0,37

0,28

1,14

11,39

Irradiacao 3

11 37

0 36

0 28

1,14

11,39

,

10

nAi
i= 1 10

Criterio

si + Ii
En il. ;;

si + /i
y) Al
-L=1 10

Condicao

0,045

Aceito

0,058

Aceito

0,056

Aceito

< 0,075
Irradiacao 4

11 37
,

0,37

0 29

1,14

11,39

0,058

Aceito

Irradiacao 5

11,35

0,44

0,31

1,14

11,39

0,066

Aceito

Irradiacao 6

11 47

0,40

0,30

1,15

11,39

0,061

Aceito

Irradiacao 7

11,38

0,39

0,29

1,14

11,39

0,060

Aceito

Irradiacao 8

11 37

0,40

0,30

1,14

11,39

0,061

Aceito

Irradiacao 9

11,42

0,37

0,29

1,14

11,39

0,058

Aceito

Irradiacao 10

11 45

0,39

0 29

1,15

11,39

0,060

Aceito

,

,

,

,

,

4.1.3 Linearidade

A tabela 13 mostra, para os 12 grupos do ensaio de linearidade, a media dos
resultados das doses avaliadas (segunda linha), a media das avaliacoes para a dose do
grupo de referOncia ( Ref.), as doses mOdias de cada grupo normalizadas pelo seu valor
verdadeiro convencional (quarta linha), o valor verdadeiro convencional do grupo de
referOncia (c„f), o criterio de aceitacao estabelecido e os resultados do ensaio obtidos para
cada grupo. Apesar da variacao do resultado de linearidade ser significativamente pior para
a dose de 2000 mSv, o requisito do ensaio é satisfeito em toda a faixa de dose ensaiada.
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Tabela 13. Resultado do ensaio de desempenho para linearidade
Grupo

Grupo
1

G9 (mSv)

0,20

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,39

0,79

2,00

4,13

8,21

20,48

39,80

79,98

196,80

402,08

2165,40

40

80

200

400

2000

2,00

0,2

0,4

0,8

2

4

20

8

2,00

Gg

Criterio

)

0,91 < (r

(

CRef

CRef

111

• -7,--

C Ref

)

Grupo

3

C Ref (MSV)

Gg

Grupo

2

G Ref (MSV)
Cg (mSv)

Grupo

Cg

-

'

1 01

0,99

0,99

1,00

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

0,98

1,01

1,08

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

GRef Cg

Condicao

4.1.4 Estabilidade em diferentes condigoes climaticas (temperatura e
umidade)

A tabela 14 apresenta os valores das doses avaliadas dos resultados obtidos com o
sistema RADOS MTS-N no ensaio de condicoes climaticas. Os resultados mostram
conformidade corn o requisito estabelecido.
Tabela 14. Resultado do ensaio de desempenho para estabilidade ern diferentes condicoes
climaticas
Grupo 2 Grupo 3
Grupo 1
Local de
armazenamento Geladeira Laboratorio Camara
G g (mSv)
GR ef

2,11

(mSv)

Criterio

Gg
-

2,03

1,97

2,03

< 1, 25

0, 83 <

1,04

1,00

0,97

Aceito

Aceito

Aceito

GRef

Condicao
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4.1.5 Dependencia energetica e angular

As tabelas 15 a 21 mostram os resultados dos ensaios de desempenho para
dependencia energetica e angular do sistema, respectivamente, para as seguintes
qualidades da radiacao: N-25, N-40, N-60, N-80, N-100, S-Cs e S-Co.
Tabela 15. Resultado do ensaio de desempenho para N-25
Angulo de incidencia

G g (mSv)

0°

40°

60°

2,07

1,83

1,11

2,02

GR e f (MSV)

CRe f

1

C9
CRe

G —) "--< 2 00
0,67 < —g
4,

Criterio

C9
ug

GRef

-

'

(Gg ).CRef

GRe f

Cg

Condicao

0 , 55

1,03

0,90

Aceito

Aceito

Reprovado

Tabela 16. Resultado do ensaio de desempenho para N-40
Angulo de incidencia

g (mSv)

0°

40°

60°

2,73

2,63

1,95

GRe f (MSV)

2,02

CRe f

1

C9

0,69

Criterio
Gg ) . CRef
(

G9

•

CRef
Cg

< 1, 82

1,35

1,30

0,96

Aceito

Aceito

Aceito

GRe f Cg

Condicao
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Tabela 17. Resultado do ensaio de desempenho para N 60
-

Angulo de incidencia

Gg (mSv)

0°

40°

60°

2,52

2,49

1,93

2,02

GRe f (MSV)
CRef

1

C9

0, 69 <

Criterio

G9

)

CR e f

.

Cg

G Ref

Condicao

-6 9) CRef
-

7,
uRef

Cg

< 1, 82

1,24

1,23

0,95

Aceito

Aceito

Aceito

Tabela 18. Resultado do ensaio de desempenho para N-80
Angulo de incidencia

6 g (mSv)

0°

40°

60°

2,16

2,16

1,86

2,02

G Re f (MSV)
CRef

1

C9

0, 71 <

Criterio
Gg
(

GRef

)

.

CRef
C9

Condicao

C Re _
(____9_
7_,G ) • -,
f <
IF Ref

L. g

.."".

1 67
'

1,07

1,07

0,92

Aceito

Aceito

Aceito
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Tabela 19. Resultado do ensaio de desempenho para N-100
Anguio de incidencia

G g (mSv)

0°

40°

60°

1,94

1,94

1,65

2,02

GRef (MSV)
CRef

1

C9
Gg

0, 71 <

Criterio

(

Gg
7,
Ur Ref

)

CRef
•

,,

Cg

COndica0

.CRef

_

CRef

< 1, 67

Cg

0,96

0,96

0,82

Aceito

Aceito

Aceito

Tabela 20. Resultado do ensaio de desempenho para S-Cs
Angulo de incidencia

G g (mSv)

0°

40°

60°

2,02

1,98

3,20

2,02

G Ref (MSV)
CRef

1

C9

0, 71

Criterio

<

Gg ).CRef
Ref

(Gg ).CRef
CRef

Cg

Condicilo

Cg

< 1, 67

1,00

0,98

1,58

Aceito

Aceito

Aceito
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Tabela 21. Resultado do ensaio de desempenho para S-Co
Angulo de incidencia
0°

Gg (mSv)

1,87

GRef (MSV)

2,02

CRef
1

C9

Gg
0, 71 < (__

o
Criteri

CR ef

)

• —;.7--- <

GRef

1, 67

Li g

(G g. CRef
)

GRef

0,92

Cg

Aceito

Condicao

4.1.6

Fading

A tabela 22 apresenta os valores das doses avaliadas para o ensaio de fading,
seguindo os criterios de aceitacao da norma IEC 62387.

Tabela 22. Resultado do ensaio de desempenho do fading para o criterio de aceitacao da
norma IEC 62387
Grupos
Periodo de

Grupo 1

Grupo 2 Grupo 4

1 dia

30 dias

90 dias

2,19

2,03

1,88

armazenamento
G9 (mSv)
G Ref (mSv)

2,03

Criterio

Ga
0,91 < (-=—) < 1,11

Gg

GRef

1,08

1,00

0,92

Aceito

Aceito

GRef

Condicao

Aceito
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4.1.7

Analise global dos resultados dos ensaios de desempenho

Considerando os requisitos de desempenho usados neste trabalho, é possivel dizer
que o desempenho global é adequado para o use em monitoragdo individual de corpo inteiro
para fOtons. 0 Clla) requisito nao atendido foi no ensaio de dependencia energetica e
angular, na condicao de irradiacao utilizando a energia mais baixa e o maior angulo de
inciancia, ou seja, quando sujeito a condicOes extremas de irradiacao. A resposta do
sistema RADOS para uma larga faixa de dose é linear, para valores entre o limite inferior de
deteccao e 1,0 Sv, sendo o sistema aprovado, apenas apresentando uma incerteza maior,
ate 2,0 Sv.
0 limite inferior de deteccao (LID) do sistema foi calculado usando-se os dados

apresentados na tabela 23. Estes valores referem-se a valores de doses de monitores de
controle (monitor RADOS) utilizados na rotina do SMIE durante o period° compreendido
entre maio e outubro de 2016.
Tabela 23. Doses reportadas durantes o period° entre maio e outubro de 2016
Doses (mSv)
0,603651 0 409728 0 308725 0 439921

0,54762 0 428053 0,47181
0,427726 0 508362 0 318981
0,550308 0,41747 0 287737
0,321954 0 418927 0 340758
0,284021 0,369633 0,507053
0,41976 0,346896 0,275608
0,401669 0,46714 0 403439
0,460594 0,382778 0,351266
0,339999 0,300818 0,409662
0,325165 0,46662 0,331497
0,376068 0,264252 0 448598
0,463584 0 272487 0 488228
,

,

,

Media

0,402

S

0,075

s(%)

18,66

0,40779

0,48837 0,501781
0 377159
0 374632
0,513103
0,42841
0,319398
0,46167
0,424605
0,366546
0 426855
0,36069
,

0 396363
0 327811
0,451818
0,404687
0,365892
0,471075
0,426151
0,382718
0,402996
0 307566

0 limite inferior de deteccao foi calculado pela equacao 16 com os dados da

tabela 23, obtendo-se o valor de 0,15 mSv (equacao 18).
Equacao 18

LID = 2 • sBg = 2.0,075 = 0,15 mSv
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4.2 RESULTADOS DOS CALCULOS DAS INCERTEZAS

4.2.1 Incerteza Padrao
Esta secao apresenta os valores calculados das incertezas padrao para cada uma
das fontes estudadas. Deve-se ressaltar que para a aplicacao da metodologia descrita pelo
ISO-GUM e adaptada pelo RP-160 para sistemas de dosimetria TL, é mandatOria a
definicao de urn intervalo simetrico ern torno do valor central, mesmo que os resultados
experimentais nao indiquem esta simetria. Para estes casos, aproximacoes foram realizadas
sempre de forma conservadora, ou seja, aumentando o intervalo e consequentemente a
incerteza.
Homogeneidade
Considerando as informacoes das tabelas 9 e 10, a incerteza padrao normalizada
relativa a homogeneidade do sistema ( u H orn,16 dada pela equacao 19.
.-

Equacao 19

uHom(Y)/Yref

= 121 (1,1 — 0,9)/3 = 0,033

Reprodutibilidade
A tabela 24 apresenta o resultado dos valores normalizados obtidos nos controles de
qualidade do LDF/IRD. Considerando as informacoes desta tabela e da tabela 9, a incerteza
padrao normalizada relativa a reprodutibilidade do sistema (u Rep ) e dada pela equacao 20. A
reprodutibilidade foi feita corn uma dose na ordem de 3 mSv, mas é esperado a mesma
incerteza relativa para a dose de 2 mSv.
Tabela 24. Resultados normalizados dos controles de qualidade
Resultado do ensaio de
desempenho

Equacao 20

Amax

0,90

Amin

1,10

uRep(Y)/Yref = -1 (1,10 — 0,90)/3 = 0,033 ,

para doses maiores do que 1 mSv.
Para doses prOximas ao LID, a incerteza padrao normalizada relativa a
reprodutibilidade do sistema lu--R ep,1 foi obtida conforme descrito ern 3.5.1, corn os valores
.
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apresentados na tabela 25. Esses dados referem-se as leituras de 40 TLD nao irradiados.
Os mesmos 40 TLD foram lidos durante 3 dias em intervalos de 24 horas. Entao, pode-se
dizer que, para doses prOximas ao nivel de registro mensal brasileiro, que é de 0,2 mSv, a
incerteza padrao relativa do sistema RADOS, devida a reprodutibilidade, é igual a 0,166.

Tabela 25. Leituras dos 40 TLD nao irradiados para calculo da reprodutibilidade em valores
prOximos ao nivel de registro

16256
13952
13976
14160
15676
13196
11316
11656
14836
12964
11624
12992
10764
14240
12096
12492
15052

16620
13892
11892
14096
14348
15480
10796
13764
10888
10652
13384
9440
14740
12264
14100
12964
13804

Media (ctg)

11886,542

s (ctg)

1976,294

Srelativo

0,166

Le itu ras ct
12316
14436
12128
13268

13568
11080
10948
13504
13136
13788
11080
13640
11052
14656
14416
10244
13056
9192
13204

11116
7956
12096
13544
10336
10432
13536
12348
7840
8284
9692
14520
11292
10420
12664

11216
12660
12152
12324
11788
13088
9476
11940
10184
11020
9716
13352
10760
9332
11120
10492

11640
9768
12828
12696
11504
9212
11128
11324
8792
8988
11244
13236
11860
9996
13976
9184
12352

11212
9688
12428
11248
11748
9228
11416
6228
8868
8644
8100
8740
12692
11420
11700
10612

DependOncia energetica e angular
Considerando as informacoes da tabela 9 e das tabelas 15 a 21, o valor da incerteza
padrao relacionada a dependencia energetica e angular (4,0 foi obtida calculando a
equacao 21. Os valores das extremidades, retirados do maior e menor valor entre todos os
valores de doses medias avaliadas e normalizados, foram forcados para que sua media seja
- o 3.5).
1, mantendo a simetria em torno do valor unitario central (sec d
Equacao 21

UE,a(Y)IYref

2- (1,58

—

0,42)/3 = 0,19
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Linearidade
Considerando as informacOes das tabelas 9 e 13 e forcando a simetria da
distribuicao de probabilidade em torno de 1, a incerteza padrao normalizada relativa a
linearidade do sistema

(u
--Li n,1 ,
.

para doses menores do que 1000 mSv é dada pela

equacao 22. Para doses acima de 1000 mSv, a incerteza padrao relativa sera major. Sem
correcao de linearidade, em 2000 mSv, a incerteza padrao relativa sera de 0,08 (tabelal3).

Equacao 22

ULin(Y)/Yref =

2 (1,03

—

0,97)Rig = 0,012

Condigoes climaticas
Considerando as informacoes das tabelas 9 e 14 e forcando a simetria da
distribuicao de probabilidade, o valor da incerteza padrao normalizada relativa ao ensaio de
estabilidade com temperatura e umidade (u cum ) foi obtida calculando-se a equacao 23.

Equacao 23

uctin(Y)/Yref = 1 (1,04

—

0,96)/ = 0,023

Fading
A incerteza padrao relativa da fonte de incerteza linearidade (u Fad ) foi estimada
usando a equacao 24.

Equacao 24

UFad(Y)/Yref

= 2 (1,08
-

—

0,92)/Nrj = 0,046

Obtencao do Fator de calibragao
A tabela 26 apresenta os valores obtidos nas medic 6- es usadas para calcular o fator
de calibracao, conforme metodologia descrita em 3.5.1. 0 fator de calibracao foi calculado
dividindo-se o valor da dose de referencia de 2,0 mSv pela contagem liquida media dos 5
monitores irradiados. 0 valor obtido para o fator de calibracao foi de 8,23867x1e 6 mSv/ctg.
A incerteza padrao deste fator de calibracao foi calculada pela equacao 25.
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Tabela 26. Tabela de calculo para obtencao do fator de calibracao utilizado neste trabaiho
LBg

LBg

=

L
Monitores irradiados

Monitores de controle

(ctg)

(ctg)

(ctg)

Monitor A

19924

Monitor 1

262056

241323,2

Monitor B

21164

Monitor 2

262740

242007,2

Monitor C

19152

Monitor 3

263396

242663,2

Monitor 4

267128

246395,2

Monitor 5

262132

241399,2

Monitor D
22572

Monitor E

242757,6

20732,8

Bg

2103,98

s=
tn,95%

195%(17

.s/Vii =2615,8

=195%(/' )/2 =1307,9

Li c(L'

Equacao 25
u(FC) = FC •

(0,1\ 2 +
U,O)

(

UC(17 )) 2

1.7

06 mSv
10--06
= 88,23867.10
ct

2
+ 1307,9 \
0,05) 2

U42757,6)

= 4,14318.10 437 mSv
ctg

A incerteza padrao relativa referente ao fator de calibracao sera, entao dada pela
equacao 26.
Equacao 26
uFc(Y)/Yref = 4,14318.10

- „ mSv
-/8,23867.
ctg

„ mSv
- = 0,050
ctg

4.2.2 Incerteza Padrao Combinada e Incerteza Expandida

Tendo definido a distribuicao de probabilidade e realizado o calculo de todas as
incertezas padrao referentes as fontes de incertezas estudadas neste trabaiho, foi elaborada
uma tabela para o calculo da incerteza padrao combinada (uc (y)) e da incerteza expandida
(U), para 95% de nivel de confianca (k=2), seguindo a metodologia descrita na subsecao
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3.5.2. A tabela 27 apresenta a incerteza padrao combinada (eq. 4) e a incerteza expandida,
considerando urn valor de Hp(10) de 2,0 mSv.

Tabela 27. Tabela de calculo da incerteza padrao combinada relativa e da incerteza
expandida do sistema para 2 mSv.
Contribuicao relativa

u(x,)(Y)

u(xi) (102

(mSv)

(mSv)2

(11(x0 2 /14(Y))

Grandeza de influencia

Distribuicao

Homogeneidade do lote

Normal

2 . 0,033 = 0,066

0,0044

2,52%

Reprodutibilidade

Normal

2 . 0,033 = 0,066

0,0044

2,52%

Normal

2 . 0,19 = 0,38

0,1444

82,81%

Obtencao do FC

Normal

2.0,050 = 0,1

0,01

5,73%

Linearidade

Triangular

2.0,012 = 0,024

0,00058

0,33%

Condicoes climaticas

Retangular

2.0,023 = 0,046

0,0021

1,20%

Fading

Retangular

2.0,046 = 0,092

0,0085

4,87%

Dependencia energetica e
angular

INCERTEZA PADRAO
COMBINADA
ti.,(10

INCERTEZA EXPANDIDA

u(,i) (Y) 2 = 0,417 mSv

u, (Y) =
i=i

u = 2 . 0,417 = 0,834 mSv

U (k=2)
RESULTADO DO

Y = 2 mSv ± 0,83 mSv (1,17 mSv < Y < 2,83 mSv)

MENSURANDO

A analise da tabela 27 revela que a principal fonte de incerteza é a dependencia
energetica e angular do sistema dosimetrico, corn contribuicao percentual de 82,81 % para
uma dose de 2 mSv. Esse resultado já era esperado pela variacao teOrica do
comportamento da energia absorvida no material do TLD (fluoreto de Rio) e no tecido e a
impossibilidade de identificacao da energia e angulo de irradiacao corretos. Esse alto valor
da incerteza associada a esta fonte tambem é justificada pelo fato de que o sistema

é
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calibrado utilizando fonte de 137Cs, porem pode ser utilizado em campos de diferentes
energias e angulos de radiacao. Essa incerteza podera ser reduzida atraves da aplicacao de
um algoritmo que preveja a correcao da dose devido a energia e ao 'Angulo de irradiacao,
atraves do use de mais detectores e/ou filtros ao monitor RADOS. Todas as demais fontes
individualmente possuem contribuicao percentual baixa para a incerteza calculada para
doses de 2 mSv.
Os dados disponiveis na literatura sobre o cristal de TLD composto de Fluoreto de
Litio, e as informaceies conhecidas sobre o sistema TL RADOS do LDF/IRD, indicavam que,
para doses inferiores a 1 Sv, o sistema apresenta (Alma linearidade. Isso foi confirmado pelo
ensaio de linearidade realizado nesse estudo e pela baixissima contribuicao percentual da
fonte de incerteza associada a linearidade. No entanto para doses superiores a 1 Sv, essa
fonte de incerteza passa a ser relevante, onde necessitara ser realizado a correcao de
supralinearidade. Se nao for feita, a contribuicao da incerteza relativa devida a linearidade
sera tambem maior. Em 2 Sv, a incerteza padrao devida a linearidade sera de 66 mSv.
Outra fonte cuja incerteza depende do valor da dose é a reprodutibilidade, cujo valor
relativo aumenta para doses mais baixas do que 1,0 mSv, tornando-se relevante para doses
prOximas ao limite inferior de deteccao. Para doses entre 0,2 mSv e 1,0 mSv, ha o aumento
da contribuicao relativa da incerteza padrao devida a reprodutibilidade. A tabela 28 mostra
os resultados da estimativa da incerteza padrao combinada e da incerteza expandida, para
95% de nivel de confianca, para uma dose de 0,2 mSv, que é o nivel de registro mensal no
Brasil para dose de corpo inteiro.
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Tabela 28. Tabela de calculo da incerteza padrao combinada relativa e da incerteza
expandida do sistema para 0,2 mSv
u(xj) (Y)

u(x1) (Y) 2

(mSv)

2 (mSv)

Contribuicao relativa

Grandeza de influencia

Distribuicao

Homogeneidade do lote

Normal

0,20 . 0,033 = 0,007

0,00004

1,43%

Reprodutibilidade

Normal

0,20 . 0,166 = 0,033

0,00110

39,40%

Dependencia energetics e
angular

Normal

0,20 . 0,19 = 0,038

0,00144

51,58%

Obtencao do FC

Normal

0,20 . 0,050 = 0,01

0,0001

3,58%

Linearidade

Triangular

0,20 . 0,012
= 0,0024

0,000006

0,21%

Condicoes climaticas

Retangular

0,20 • 0,023
= 0,0046

0,000021

0,75%

Fading

Retangular

0,20 . 0,046
= 0,0092

0,000085

3,04%

INCERTEZA PADR A o
COMBINADA

uc(Y) =

(u( ., 0 2 /14(y))

ril, i u(xj )(Y) 2 =0,053 mSv

TIT (Y)

INCERTEZA EXPANDIDA

U = 2.0,053 = 0,106 mSv

U(k=2)
RESULTADO DO
MENSURANDO

Y = 0,20 mSv ± 0,11 mSv (0,09 mSv < Y < 0,31 mSv)
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5 CONCLUSAO

0 sistema de dosimetria RADOS MTS-N usando urn unico TLD de LiF:Mg,Ti sob urn
filtro de Al de 1 mm, corn os procedimentos adotados no LDF/IRD, atende os requisitos de
desempenhos testados neste trabalho para medicao da grandeza Hp(10) ern dosimetria de
fOtons para corpo inteiro, para energias maiores que 20 keV e inferiores a 1250 keV, e
doses de 0,2 mSv a 2 Sv, exceto para uma condicao de irradiacao ern baixa energia corn
grande inclinacao. Todos os demais requisitos minimos de desempenho ern termos de
homogeneidade, reprodutibilidade, linearidade, desvanecimento, temperatura e u midade
estabelecidos nos documentos de referencia foram atendidos.
Para os ensaios de dependencia energetica e angular, apenas no caso ern que os
dosimetros foram irradiados na qualidade N-25 e angulo de 60°, o sistema nao foi aprovado.
lsso indica que apesar do sistema responder bem para diversas condicoes de irradiacao,
para campos de baixissima energia (na ordem de 20 keV) e angulos de irradiacao
significativos, a dose pode ser muito subestimada. Mesmo para alguns casos ern que o
sistema foi aprovado no ensaio de energia e angulo, observou-se que os resultados
poderiam ser sensivelmente melhorados se o sistema dispusesse de algum metodo para
identificar a faixa de energia e angulo na qual o dosimetro foi irradiado. Para ajustar essa
deficiencia do sistema, o LDF/IRD deve estudar a possibilidade de adaptar o algoritmo de
calculo de dose para que a dependencia energetica e angular possa ser corrigida.
A partir da analise geral dos resultados dos ensaios, sugere-se que na avaliacao das
doses seja utilizado pelo menos mais 1 TLD, pois corn duas medico- es para uma mesma
irradiacao, o desempenho do sistema dosimetrico estudado deve melhorar. Deve-se
ressaltar ainda que todos os resultados das medicoes realizadas na etapa experimental
deste estudo e, especialmente, a analise critica desses resultados, devem contribuir para
urn melhor entendimento do sistema dosimetrico, indicando pontos de possivel melhoria,
permitindo a identificacao de suas limitacoes. Alem disto, a caracterizacao do sistema
realizada pode servir de base para a revisao e elaboracao dos procedimentos tecnicos
adotados pelo LDF/IRD, e ainda servir de referencia para a comprovacao de requisitos
legais.
Assim como a analise dos resultados dos ensaios de desempenho, a estimativa do
intervalo de confianca das medic 6- es para o sistema RADOS MTS-N corn urn TLD, para a
medic d
- o da grandeza operacional Hp(10) para fOtons de corpo inteiro, fornece a informacao
necessaria para estabelecer a faixa de confianca das medic 6- es ern diferentes valores de
doses e campos de irradiacao e condiceies de irradiacao e armazenamento.
Ern uma analise mais especifica da contribuicao de cada fonte para a incerteza final
- es do sistema estudado, deve-se ressaltar que a dependencia
associada as medic 6

59

energetica e angular é a fonte de incerteza mais relevante na avaliacao da dose em Hp(1 0),
com contribuicao percentual de cerca de 80% para uma dose de 2 mSv, sendo que todas as
demais fontes de incerteza nao contribuem individualmente com mais do que 6%. Para
doses da ordem de 2 mSv, o intervalo de confianca do resultado para 95% (k= 2) varia entre
1,17 mSv e 2,83 mSv. Caso alguma informacao adicional sobre o campo de irradiacao seja
conhecido, a incerteza padrao combinada pode ser fortemente diminuida para qualquer
valor de dose.
No caso de dose da ordem de 0,2 mSv, cerca de 50% da contribuicao para a
incerteza padrao combinada é devida a energia e angulo, e cerca de 40% é devida a
reprodutibilidade do sistema. Para doses da ordem de 0,2 mSv, o intervalo de confianca do
resultado para 95% (k= 2) esta entre 0,09 mSv e 0,31 mSv.
Para doses acima de 1 Sv, a perda de linearidade passa a ser uma questao
importante e a necessidade de adocao de fatores de correcao de linearidade pode ser
avaliada. Em 2,0 Sv, a incerteza padrao relativa associada a linearidade é de 8%.
Em relacao a avaliacao do desempenho do sistema, recomenda-se como trabalhos
futuros, a caracterizacao completa do sistema, realizando os demais ensaios de
desempenho previstos na IEC 62387. Alem disto, podem ser estudadas modificacOes do
sistema, com adicao de outros componentes, para melhorar sua depencrencia energetica e
angular.
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