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RESUMO

Detectores de estado sólido passivos ainda dominam o campo de dosimetria pessoal. Este artigo fornece o
estado da arte desse campo e resume alguns dos mais recentes trabalhos apresentados sobre TL, OSL e RPL
durante a 17th International Conference on Solid State Dosimetry, realizada em Recife em setembro de 2013. O
artigo compreende em particular as técnicas de Termoluminescência (TL), Luminescência Opticamente
Estimulada (OSL), Radiofotoluminescência (RPL). A termoluminescência tem como maior vantagem a grande
disponibilidade de materiais comerciais para dosimetria, e a natureza tecido-equivalente de vários destes
materiais. Como limitação, a dosimetria TL apresenta desvanecimento do sinal luminescente e a necessidade de
altas temperaturas para obtenção do sinal. A Luminescência Opticamente Estimulada apresenta como vantagens
a sua alta sensibilidade, a possibilidade de leitura múltipla, ao passo que o seu limite está na necessidade de usar
filtros de compensação da resposta, além do alto custo dos equipamentos e dosímetros que ainda se restringem
pouquíssimas opções comerciais. A Radiofotoluminescência tem uma leitura que é totalmente não-destrutiva,
mas seus dosímetros apresentam falta de tecido-equivalência e um custo elevado. São apresentados os detalhes
das técnicas e serão discutidas as vantagens e limites de cada uma delas.

1. INTRODUÇÃO
Detectores de estado sólido passivos ainda dominam o campo de dosimetria pessoal,
principalmente graças ao seu baixo custo, alta confiabilidade e rendimento elevado. No
entanto, o recente aparecimento no mercado de vários dosímetros eletrônicos pessoais
representa um desafio para o uso exclusivo dos sistemas passivos para dosimetria feita por

laboratórios primários ou acreditados. Este cenário motiva atividades de pesquisa e
desenvolvimento sobre dosímetros passivos para sistemas que oferecem maior precisão de
resposta e limites de detecção mais baixos. A situação atual também está estimulando uma
aceleração no desenvolvimento de normas internacionais sobre os requisitos de desempenho
e de teste para sistemas de dosimetria passiva, o que pode acelerar significativamente a
implementação de técnicas de serviços de dosimetria pessoal comerciais.
Dentre os detectores de estado sólido passivos, materiais luminescentes são ainda os mais
vastamente usados na proteção radiológica pessoal, ambiental, médica e dosimetria espacial.
Estes materiais tem gap largo, são isolantes, compostos cristalinos com níveis de defeitos
apropriados introduzidos dentro de seu gap por impurezas ou imperfeições cristalinas. A
exposição à radiação ionizante cria elétrons livres e buracos nestes materiais, e essas cargas
livres podem ficar presas nos níveis de defeitos. A população de portadores de cargas presos
pode ser retida, à temperatura ambiente, desde poucos segundos até vários de anos,
dependendo da profundidade do nível de defeito. Assim, as informações relacionadas com a
exposição à radiação, ou seja, a concentração de cargas aprisionadas, pode permanecer
registrada no cristal nesses níveis mais estáveis até a leitura. A leitura desta informação é
efetuada através da estimulação do detector, isto é, fornecendo energia suficiente para que
estas cargas aprisionadas escapem, após o que podem recombinar-se e emitir luz. Em
termoluminescência (TL), as cargas aprisionadas são estimuladas por aquecimento dos
detectores; em luminescência opticamente estimulada (OSL) os detectores são iluminados
com luz visível. Finalmente, em radiofotoluminescência utilizam-se raios UV para estimular
a emissão de luz.

2. LUMINESCÊNCIA TERMICAMENTE ESTIMULADA
Historicamente, a utilização da estimulação térmica tem sido o método de leitura
predominante durante várias décadas. De fato, a medição da dose absorvida pela radiação
ionizante de baixo LET (linear energy transfer) através de termoluminescência é simples e
capaz de medições reprodutíveis. Uma grande variedade de materiais TL está disponível
comercialmente, os mais populares são baseados em LiF. Em particular, o LiF:Mg,Cu,P
permite a medição a níveis de doses extremamente baixos de radiação gama de 137Cs mesmo
de 1 Gy [1]. Em doses mais elevadas, uma precisão de 1% ou mais em medidas repetidas
pode ser alcançada usando diversos materiais TL. O método mais simples de análise envolve
a integração da curva de emissão, isto é, a intensidade do sinal em função da temperatura da
amostra em um intervalo pré-determinado de temperaturas. Isso produz um único número que
pode ser calibrado para avaliar a dose após a aplicação de algoritmos e fatores de correção
[2]. O método mais complexo envolve deconvolução computadorizada da curva de emissão,
que separa da curva os seus picos de emissão componentes acoplados juntamente com
estimativas analíticas do fundo. Este último método pode proporcionar informações
importantes sobre várias questões, melhorar significativamente a dose mínima mensurável e a
reprodutibilidade, bem como reduzir a complexidade do protocolo de medição.
É de conhecimento comum dentre os usuários de dosimetria que o processo de leitura dos
dosímetros termoluminescentes é destrutivo. O argumento é que uma vez que um detector é
aquecido a uma temperatura máxima de leitura, as armadilhas de elétrons são esvaziadas, e a
informação sobre a dose é apagada. Enquanto o esvaziamento das armadilhas é visto
principalmente como uma vantagem para garantir que o próximo usuário não carregue a dose
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residual do usuário anterior, esta é citada como uma desvantagem da termoluminescência,
quando comparado com OSL e a RPL. Em muitos materiais TL, contudo, há armadilhas
profundas de alta temperatura que são preenchidos com os elétrons durante a irradiação, mas
não são esvaziados durante a leitura. Uma forma de recuperar a informação sobre a dose a
partir dessas armadilhas profundas é expor o dosímetro lido anteriormente a uma fonte de luz
ultravioleta. A luz transfere os elétrons das armadilhas profundas para as rasas, as armadilhas
dosimétricas, e o resultado é que a medição TL pode ser refeita várias vezes. Este efeito é
chamado de termoluminescência fototransferida (PTTL). Esta técnica foi aplicada com
sucesso em LiF:Mg,Ti, no entanto, houve apenas algumas tentativas de aplicá-la no
LiF:Mg,Cu,P [3-5].
Recentemente, foi relatado o sucesso na aplicação desta técnica para o LiF:Mg,Cu,P
(TLD-700H) da Harshaw [6]. Cartões TLD comerciais da Harshaw foram usados para este
estudo e expostos a doses entre 0,1 Gy a 10 Gy de raios beta e raios X de baixa energia. O
estudo demonstrou que, com uma escolha adequada dos parâmetros de leitura TL e das
condições de irradiação de luz UV, doses que são relevantes para dosimetria pessoal ou
ambiental podem ser re-estimadas.
Um aspecto importante desta técnica é a optimização tanto do comprimento de onda da
luz UV quanto da duração da exposição à radiação UV. O comprimento de onda de 254 nm
foi escolhido por ter sido aplicado com êxito para o LiF: Mg, Ti e porque é facilmente
disponível como fonte de luz em dispositivos, tais como um sistema eletrônico que utiliza
radiação UV para apagar memórias tipo EPROM (Erasable Programmable Read-Only
Memory). O tempo de exposição UV foi cuidadosamente investigado [6]. A eficiência
relativa PTTL (PTTL/TL) como uma função do tempo de exposição à radiação UV é de
aproximadamente 1% para curtos tempos de exposição, mas aumenta para um valor entre 6 e
8%, para tempos de irradiação no intervalo de 1 a 2 horas. Portanto, a fim de obter eficiências
elevadas PTTL, são necessárias exposições prolongadas e/ou intensas.
As curvas de emissão típicas logo após a exposição à radiação inicial de 0,5 mGy e o
sinal PTTL resultante foram comparados com a curva de emissão de um dosímetro de
controle sem história de radiação que foi exposto à luz UV sob condições experimentais
idênticas. Mesmo a este nível de dose baixa, o sinal PTTL é distinguível daquele do controle.
Além disso, as curvas TL e a emissão PTTL têm formas e posições de pico semelhantes, o
que confirma que as curvas observadas estão associados com PTTL.
A intensidade do sinal PTTL é aproximadamente 6% do sinal TL original, e a eficiência é
independente da dose no intervalo de 0,2 mGy a 1 Gy, o que implica que um único fator de
conversão pode ser aplicado aos dados PTTL para efeitos de re-estimativa da dose. Para
níveis de dose mais baixos, no intervalo de 0,1-0,2 mGy onde os dosímetros e a leitura de
fundo não são negligenciáveis em comparação com o sinal PTTL, a re-avaliação da dose
pode ser realizada utilizando a caracterização e a calibração adequadas do sistema. Esta
caracterização pode envolver medição cuidadosa do sinal PTTL neste intervalo de doses, e a
aplicação de um fator de correção "dose-dependente". Esta técnica não é limitada a uma
única re-estimativa. A exposição repetida à luz UV seguida de leitura TL pode re-estimar a
dose diversas vezes. É claro que o número de possíveis avaliações repetidas deverá ser
dependente da dose, aumentando com a mesma. Níveis de doses tão baixas quanto 0,2 mGy
podem ser re-avaliados sem a necessidade de calibração especial além da aplicação de um
único fator de correção numérica. Os futuros sistemas TLDs podem incorporar essa
capacidade como uma função automática usando fonte de UV embutida ao leitor.
Novos materiais extremamente sensíveis a radiação gama ou a nêutrons térmicos como o
MgB4O7:Dy ou Li2B4O7:Dy, e que tem sido facilmente sintetizados com técnicas alternativas,
de baixo custo e com baixo impacto ambiental, tem sido produzidos com excelentes
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resultados para a dosimetria TL [7-9]. Nanopartículas que podem ser incorporadas em
diversos materiais ou dosímetros extremamente pequenos podem ainda contribuir com a
dosimetria em regiões de grande gradiente de dose, tornando a dosimetria TL ainda uma área
extremamente excitante para novas pesquisas.

3. LUMINESCÊNCIA OPTICAMENTE ESTIMULADA
A luminescência opticamente estimulada (OSL) tornou-se uma técnica comercial há 20
anos e agora é usada em dosimetria pessoal, médica e espacial. Enquanto OSL baseia-se no
mesmo tipo de materiais e processos (ionização, aprisionamento e recombinação) como a
dosimetria TL, são necessários centros de captura com maior secção de choque para
fotoionização [10-11]. Na verdade, cargas aprisionadas no LiF:Mg, Ti, o material TL mais
comumente utilizado, podem também ser opticamente estimuladas, mas a fotoionização não é
favorecida e a dose mínima detectável é elevada [12]. Portanto, dosimetrias TL e OSL são
geralmente baseadas em materiais diferentes.
A OSL é geralmente apreciada por causa de sua relativa simplicidade. Não há
necessidade de se estabelecer um bom contato térmico entre o material dosímetro e um
aquecedor; de fato, não há aquecimento nenhum, e por isso é que os plásticos podem ser
usados na fabricação dos dosímetros. Ao eliminar o aquecimento, os efeitos térmicos de
“thermal quenching”, que consiste na diminuição da eficiência luminescente com o aumento
da temperatura, também são eliminados [13] e alterações na estrutura de defeitos do material
devido à difusão térmica [14] são evitadas. O sistema de instrumentação é também simples e
são necessários componentes que são fáceis de se integrar como uma fonte de luz, tal como
LEDs, laser ou lâmpada filtrada, juntamente com um sensor de luz, normalmente um tubo
fotomultiplicador (PMT). No entanto, é necessário impedir que a estimulação luminosa
intensa atinja o sensor de luz. Isto pode ser feito utilizando filtros ópticos, mas requer que o
comprimento de onda de emissão do detector seja diferente do comprimento de onda de
estimulação. Além disso, a luz de estímulo é ordens de magnitude mais intensa do que a luz
emitida pelo dosímetro. Portanto, a escolha dos filtros ópticos, do comprimento de onda de
estimulação, e do comprimento de onda de detecção são algumas das decisões mais
importantes quando da criação de um sistema de leitura pela técnica de OSL.
Embora OSL tenha sido proposta para dosimetria na década de 1950 [15], foi a
introdução do óxido de alumínio dopado com carbono (Al2O3:C) no início da década de
1990 [16] que a tornou uma técnica viável. Al2O3:C é um material quase ideal para OSL: tem
um número atômico efetivo razoável (Zeff = 11,3) [17], um centro de aprisionamento
dominante que é estável à temperatura ambiente (associado com um pico a ~ TL 170-200°C)
e ainda muito sensível à luz [18], e uma alta concentração de centros de luminescência que
emitem a 420 nm, correspondendo assim a resposta espectral dos fotocátodos das PMT [16].
Como consequência, o óxido de alumínio dopado com carbono (Al2O3:C) tornou-se o
material padrão em uma ampla gama de aplicações.
Por outro lado, a disponibilidade de materiais adequados para OSL ainda é bastante
limitada em comparação com a TL, mas está crescendo gradualmente. Em particular, a
adoção do BeO está aumentando, graças à sua alta sensibilidade e número atômico efetivo
(Zeff = 7,2) semelhante ao do tecido e da água (Zeff = 7,5) [17].
O óxido de berílio foi reconhecido como um potencial dosímetro OSL décadas atrás [19]
e testado para a dosimetria TL [20-21], no entanto, foi apenas na década de 1990 que as
investigações foram retomadas [22] e sua adoção como um dosímetro OSL comercial é
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bastante recente [23-24]. O material atualmente utilizado para um sistema de dosimetria
comercial mostra propriedades, tais como a elevada sensibilidade à radiação ionizante (dose
mínima detectável de ~ 20 Gy), dose resposta linear ao longo de seis ordens de grandeza e
número atômico efetivo de 7,2.
A dependência energética é caracterizada pela subestimação de fótons de baixa energia
especialmente abaixo de 30 keV, onde o efeito de atenuação por plexiglas abrange compostos
com efeitos de baixo Z. Relativamente ao desvanecimento, ele ocorre como um efeito de
curta duração de alguns pontos percentuais durante os primeiros 5 minutos após a exposição.
Depois de algumas horas de armazenagem, o desvanecimento de longo prazo é
negligenciável à temperatura ambiente. A temperatura pode causar alterações no sinal OSL,
mas essas começam apenas acima de 120 °C. A curva de dose-resposta apresenta um
comportamento linear de 10 Gy até alguns Gy, acima do qual ocorre a supralinearidade. A
saturação começa com doses de cerca de algumas centenas de grays. Esta resposta permite
medidas nos intervalos de doses comuns para dosimetria pessoal, ambiental e médica. Mesmo
a medida de altas doses de até algumas centenas de grays é possível com uma calibração
específica. O baixo coeficiente de variação leva a medições com baixas incertezas e a
ausência de desvanecimento permite medições em períodos mais longos.
Outros materiais que também foram investigados recentemente para dosimetria OSL
incluem KCl e MgO. KCl tem um número atômico efetivo Zeff de 18,1, que é menor do que
outros fósforos de armazenamento otimizados para geração de imagens (por exemplo, Zeff de
BaFBr:Eu é ~ 50) e está sendo investigado para dosimetria 2D em radioterapia [25]. MgO
tem um número atômico efetivo Zeff = 10,8 e também tem sido investigado para dosimetria
pessoal [26-27] e dosimetria 2D [28].

4. RADIOFOTOLUMINESCÊNCIA
Alguns vidros irradiados com radiação ionizante emitem luz visível quando são excitados
pela radiação UV, um fenômeno chamado radiofotoluminescência (RPL). Ao contrário de TL
e OSL, na RPL os centros de luminescência não desaparecem depois de serem lidos. A
radiofotoluminescência era conhecida desde a década de 1950 [28], quando foi testada para
dosimetria de acidente. Na década seguinte, formulações melhoradas de vidro apresentaram
maior sensibilidade [30], mas ainda assim foram afetadas por sinais espúrios devido a
fotoluminescência em vidro não irradiado e a sujeira em sua superfície. A técnica se tornou
realmente viável quando a estimulação UV pulsada foi introduzida para uma discriminação
eficaz de ruído [31] e já atingiu a maturidade plena, graças a formulações de vidro avançadas
e opto-eletrônica sofisticada [32].
Atualmente, o material mais amplamente utilizado para RPL é um vidro de fosfato
ativado por prata, cuja composição foi optimizada através uma extensiva experimentação.
Íons de prata Ag+ são uniformemente distribuídos no vidro. Antes da irradiação, este vidro é
fotoluminescente e emite luz de comprimento de onda curta do UV próximo. Após a
irradiação, elétrons livres (e) e buracos (h+) são criados e migram com diferentes constantes
de difusão, causando a formação de centros de luminescência estáveis Ag0 e Ag++ como
segue: Ag+ + e ˧ Ag0 e Ag+ + h+ ˧Ag++. A formação destes centros de luminescência é
diretamente proporcional à irradiação do vidro ao longo de uma ampla faixa de valores de
doses.
Quando são excitados, os centros Ag0 emitem luz azul, enquanto os centros Ag++ emitem
luminescência laranja mais intensa [33, 34]. Como os elétrons livres têm uma maior
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mobilidade, os centros Ag0 aparecem mais rapidamente do que os centros Ag++. Portanto,
aplica-se pré-aquecimento a 100 °C durante 30 minutos, a fim de aumentar a mobilidade dos
buracos e facilitar a formação dos centros de Ag++. Os centros de luminescência não se
revertem espontaneamente para Ag+ a menos que a temperatura seja elevada para 400 °C
durante 1 hora, quando ocorre zeramento. A leitura dos dosímetros de vidro é bastante
complexa, e exige a separação da fotoluminescência rápida do vidro, principalmente emitida
dentro de 1 μs a partir dos impulsos da excitação, do sinal RPL verdadeiro recolhido até 40
μs dos impulsos, e do sinal de decaimento mais longo devido aos efeitos de contaminação
superfícial. A composição do vidro está longe de ser tecido equivalente, mas a utilização de
filtração apropriada e de uma combinação ponderada dos sinais a partir das diferentes regiões
do detector produz uma determinação confiável da quantidades dosimétricas de interesse.
Claras vantagens do sistema são a sua completa ausência de desvanecimento, uma resposta
linear até 10 Gy e um limite mínimo de detecção da ordem de 10 μGy. Este último fato
permite a possibilidade de utilizar os detectores, sem zeramento, através da determinação dos
incrementos de dose por diferenciação, sem propagação de erro significativa.

5. CONCLUSÕES
O campo da dosimetria luminescente ainda é muito excitante. Existem técnicas comerciais
muito complexas que oferecem desempenho com alta sensibilidade. Atualmente, a dosimetria
luminescente caminha mais intensamente em direção à dosimetria por fotoestimulação que,
com a sua natureza de leitura inteiramente óptica, não necessita de aquecimento do detector
eliminando, assim, problemas associados a diminuição da eficiência luminescente com o
aumento da temperatura. De fato, um dos serviços comerciais de dosimetria mais difundidos
globalmente se baseia em cartões OSL, enquanto que a RPL está crescendo fortemente e já é
dominante comercialmente em alguns países, como o Japão. No entanto, os custos são
bastante elevados e isso justifica e explica o fato de que ainda há uma grande quantidade de
pesquisa e desenvolvimento no campo de termoluminescência, que oferece uma variedade
muito mais ampla de materiais dosimétricos normalmente mais fáceis de sintetizar e que são
normalmente muito mais tecido equivalentes do que os compostos mais comuns OSL ou
RPL.
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