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RESUMO 

Nêutrons são partículas não carregadas eletricamente, contudo são 

indiretamente ionizantes apresentando, portanto, risco. Há desta forma, necessidade 

de controle de campos de nêutrons onde estes estiverem presentes. A monitoração de 

área pode ser realizada utilizando medições da grandeza operacional equivalente de 

dose ambiente. O Laboratório de Nêutrons do IRD (Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria) ligado ao LNMRI (Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes) realiza medições e calibração de detectores utilizados na monitoração de 

área para nêutrons dispondo, para isso, de um salão de baixo espalhamento. Contudo, 

há a ocorrência de espalhamento de nêutrons tanto no ar quanto nos materiais 

próximos (paredes, teto, trilhos e equipamentos) e que contribui para dose, 

necessitando, portanto, ser considerado nos cálculos. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar o efeito de espalhamento de nêutrons no espectro relativo à fonte de nêutrons 

de 241Am-Be no Salão de Baixo Espalhamento do Laboratório de Nêutrons. A técnica 

do cone de sombra, para medições de equivalente de dose ambiente na monitoração 

de área para nêutrons, auxilia no cálculo do fator de espalhamento de nêutrons do 

espectro da fonte de 241Am-Be. Esta contribuição permite a avaliação da correta 

grandeza operacional nas medições referentes à metrologia de nêutrons sem 

interferências físicas do local onde se realiza essas medições.   
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ABSTRACT 

Neutrons are electrically uncharged particles, however, they are indirectly 

ionizing, presenting risk. There is a need to control neutron fields wherever they are 

present. The area monitoring can be performed by measurements of the ambient dose 

equivalent. The Laboratory of Neutrons at IRD (Institute for Radioprotection and 

Dosimetry), connected to the LNMRI (National Metrology Laboratory of Ionizing 

Radiation), performs measurements and calibration of detectors used in neutrons area 

monitoring, providing, for this purpose, a low scattering room. However, there is the 

occurrence of neutrons scattering both in the air and in the surrounding materials 

(walls, roof rails and equipment) that contributes to the dose, requiring, therefore, to be 

considered in the calculations. This study aims to evaluate the effect of the neutron 

scattering spectrum on the neutron source 241Am-Be in the low scattering room at the 

Neutron Laboratory. The shadow shield cone technique for measurements of ambient 

dose equivalent in the neutrons area monitoring, was used to calculate the neutron 

scattering factor for the  spectrum of the 241Am-Be source. This contribution allows the 

evaluation of the correct measurements related to neutron metrology without the room 

interference on such measurements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nêutrons são produzidos por reações nucleares ou por fissão espontânea de 

átomos pesados, nos elementos transurânicos, sendo que estes elementos podem ser 

usados como fontes isotópicas de nêutrons (KNOLL, 1989).  

Os nêutrons podem ser classificados, segundo a sua energia, térmicos: energia 

< 0,5 eV; lentos : 0,5 eV até 10 keV; e rápidos: energia > 10 keV (ATTIX, 1986). 

Nêutrons interagem com a matéria diferentemente das partículas carregadas 

ou dos raios gamas. Eles interagem com os núcleos dos átomos gerando partículas 

secundárias carregadas do tipo: prótons, alfas e núcleos de recuo. Além disso, a 

interação dos nêutrons difere para cada material; dependendo do número atômico, da 

densidade e da espessura. Assim, dependendo da energia dos nêutrons incidentes, 

vários processos podem ocorrer e se classificam em:  

 

espalhamento elástico, onde o nêutron transfere parte da sua energia 

cinética inicial para o núcleo alvo que sofre um recuo e não fica em 

estado excitado; 

espalhamento inelástico, onde parte da sua energia é convertida em 

radiação gama ou na excitação de núcleo;  

interações não elásticas, onde reações nucleares causam a emissão 

de outras partículas e;  

captura, onde o nêutron, quase sempre de baixa energia, é capturado 

por um núcleo que emite radiação gama. (PECEQUILO, 1983) 

 

 

Os nêutrons que interagem a matéria dependem fortemente de sua energia. 

Classificam-se em nêutrons epitérmicos e rápidos, pois sofrem espalhamento elástico 

e inelástico perdendo parte de sua energia em um processo conhecido como 

moderação de nêutrons. 

O efeito combinado da moderação e absorção do espectro de nêutrons em 

uma esfera de polietileno, ou seja, a perda de energia provocada pelos diversos 

processos de interação faz com que nêutrons na faixa de energia térmica cheguem ao 

centro da esfera moderadora, onde está localizado um volume sensível que pode ser 

um detector gasoso. Deste modo, um conjunto de esferas passa a funcionar como um 

espectrômetro, já que a maior sensibilidade do volume sensível da maioria dos 
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detectores de nêutrons está nesta faixa de energia. Assim, para cada diâmetro de 

esfera, os nêutrons incidentes de faixas de energias diferentes são detectados e 

informações importantes podem ser extraídas, caracterizando o espectro (THOMAS e 

ALEVRA, 2002).  

Esta moderação se dá quando a secção de choque de captura é menor que a 

secção de choque de espalhamento ocasionando um alto espalhamento. Os nêutrons 

podem perder energia desta forma até a faixa de energia térmica antes de serem 

absorvidos. 

Apropriados materiais de moderação são compostos primariamente de 

hidrogênio, deutério, carbono e oxigênio. 

O controle de áreas onde ocorrem nêutrons pode se feito também com a 

Espectrometria de Bonner (EB): sistema constituído de esferas de polietileno com 

detectores inseridos ao centro. Por meio da espectrometria é possível a obtenção do 

espectro e, dessa forma, avaliar o valor da grandeza operacional de interesse na 

monitoração de área, o equivalente de dose ambiente. 

A resposta deste sistema detector de nêutrons é o resultado do 

desdobramento das contagens das esferas particionados em intervalos de energia do 

espectro de fluência de nêutrons ao centro do moderador esférico de cada esfera 

deste sistema (AWSCHALOM, SANNA,1985). 

Associados a estas esferas são necessários o detector, vide 2.4.3, e a 

eletrônica associada: detector cintilador de nêutrons de LiI(Eu), pré-amplificador, 

amplificador, monocanal e timer. Faz-se, então, a aquisição dos dados da fluência da 

fonte de nêutrons relativa a cada esfera da Espectrometria de Bonner convoluindo 

para a grandeza operacional de interesse. 

Instrumentos monitores de nêutrons são também usados para se determinar as 

taxas de equivalente de dose em áreas onde as pessoas possam ser 

ocupacionalmente expostas, havendo, assim, um controle destas áreas para se 

estabelecer sistemas de trabalho prospectivos a estas áreas, vide norma CNEN 3.01. 

Os instrumentos usam em sua maioria um sistema de moderação, exceto 

monitores individuais de nêutrons. Sua resposta em equivalente de dose ambiente 

relativa à dependência em energia situa-se entre 1 eV e 10 keV. 

A técnica do cone de sombra usada conjuntamente com a espectrometria, 

vide 3.1.1, visa quantificar a componente de nêutrons espalhados no meio. O cálculo 

do espalhamento faz-se somente em função da atenuação do ar e seção de choque 

descrita na ISO 10647. Portanto, um fator de correção pode ser calculado para este 

espalhamento de nêutrons, isto é, multiplicando-se o valor real do equivalente de dose 
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pelo valor de correção devido à influência da atenuação do ar nesta grandeza 

operacional de interesse (ISO - 1996). 

 

 

 

 

 

 

1.1. Objetivo 

 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de espalhamento de nêutrons 

no espectro relativo à fonte de nêutrons de 241Am-Be no Salão de Baixo Espalhamento 

do Laboratório de Nêutrons (LN) que pertence ao Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LNMRI). 

 

 

1.2.1. Objetivo específico 

 

 

               Aplicação da técnica do cone de sombra para avaliação das medições de 

equivalente de dose ambiente na monitoração de área para nêutrons visando o cálculo 

do fator de espalhamento de nêutrons do espectro da fonte de 241Am-Be. 

Esta contribuição permite avaliar a correta grandeza operacional nas 

medições referentes à metrologia de nêutrons sem interferências físicas e químicas do 

local onde se realiza essas medições.   
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. O Nêutron 

 

No final do século XIX, a teoria do átomo indivisível de Demócrito e John 

Dalton já era discutida e diversos outros modelos começaram a aparecer.  

Joseph John Thompson, ao descobrir o elétron, notou que estes deveriam ser 

mantidos em suas posições por um campo elétrico positivo difuso, daí então, 

conclusões foram tiradas de que havia uma partícula positiva para cada gás testado 

(ZAMBONI, 2007). 

Em 1909, Ernest Rutherford e Hans Geiger descobrem outro modelo para o 

átomo através da radiação alfa emitida pelo gás hélio (ZAMBONI, 2007).  

Em 1914, a existência do próton foi provada pelo bombardeamento do núcleo 

do hidrogênio. Logo após, verificou-se que o núcleo do hélio tinha quatro vezes mais 

massa que o núcleo do hidrogênio. Concluiu-se, portanto, que haveria elétrons dentro 

do núcleo para compensar o excessivo número de prótons e, consequentemente, um 

alto número de massa. Isto explicaria diversas cargas positivas sem se repelirem e a 

emissão de elétrons pelo núcleo. (ZAMBONI, 2007).  

Logo após, com a incidência de uma estrutura hiperfina nas linhas espectrais 

dos elétrons, descobre-se que, como os elétrons, os prótons teriam spin e que seria 

consequência da interação dos momentos magnéticos do núcleo e dos elétrons. 

Todavia, o valor não coincidia com os dados dos elétrons intranucleares, daí então, 

William Harkins prediz a existência de uma partícula neutra, que ele batizou como o 

nome de nêutron (ZAMBONI, 2007). 

Na década de 30 foram feitos experimentos com radiação gama, 

bombardeando diversos alvos com feixes de partículas alfa e notaram que, quando 

usavam alvos de lítio ou berílio, aparecia uma radiação muito penetrante. Depois, 

James Chadwick com incidência da radiação alfa no berílio em alvos de parafina 

descobre uma partícula com a mesma massa do próton e sem carga elétrica, 

oficializando assim o átomo como sendo constituído por elétrons orbitando um núcleo 

composto de prótons e nêutrons (ZAMBONI, 2007). 

 

LETARGIA 

È uma unidade admensional usada nos cálculos de desdobramento. No seu cálculo é 

usado o logaritmo natural da diferença entre a energia inicial incidente e a energia final 

depois da interação entre dois meios. 
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2.2. Fontes de Nêutrons 

 

A produção de nêutrons ocorre basicamente por reações nucleares ou fissão 

espontânea. A fissão espontânea é comum em elementos transurânicos. Estes 

elementos podem ser usados como fontes isotópicas de nêutrons. Associados a este 

evento, são emitidos raios gama e betas, sendo necessário, portanto uma blindagem 

para uso destas fontes. O elemento de fissão espontânea mais comum é o 252Cf, com 

meia-vida combinada para fissão e emissão alfa de 2,65 anos (KNOLL, 1989). 

As fontes de nêutrons por reações nucleares mais comuns são compostas 

pela combinação de um emissor alfa, tal como, 239Pu, 210Po ou 241Am, com um 

elemento leve como o Be, sendo que este último sofre uma reação em seu núcleo 

devido às partículas alfa segundo a reação: 

 

                                                                    Q = 5,71 MeV                           

 

O valor de Q é a quantidade de energia cedida para a reação acontecer e 

portanto ser liberada com um aparecimento de um nêutron.  

 

As diversas fontes de nêutrons existentes com esta combinação são 

apresentadas na Tabela 2.1.  

 

  

Tabela 2.1. Propriedades das fontes (,n) mais usadas (ZAMBONI, 2007). 

Fonte E(MeV) T½ Produção (n/) 

210Po + Be 5,3 134,4 dias 0,7 x 10-4 

226Ra + Be 4,78; 4,59 1,622 x 103 anos 1,8 x 10-4 

239Pu + Be 5,15 2,44 x 104 anos 0,6 x 10-4 

241Am + Be 5,48 4,60 x 102 anos 0,7 x 10-4 

242Cm + Be 6,11 163 dias 1,1 x 10-4 

241Am + B 5,48 2,44 x 104 anos 1,0 x 10-5 

241Am + F 5,48 2,44 x 104 anos 4,0 x 10-6 
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Reações nucleares com fótons de alta energia geram os chamados foto 

nêutrons. Eles se originam da excitação do núcleo, que absorve um fóton e decai com 

a emissão de um nêutron livre. Somente o 9Be e o 2H são radioisótopos para fontes de 

fótonêutrons segundo as reações: 

 

                                 Q = -1,66 MeV                                                           

 

                                    Q = -2,226 MeV                                               

 

As diversas fontes de nêutrons existentes com esta combinação são 

apresentadas na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Propriedades das fontes (,n) mais usadas (ZAMBONI, 2007). 

Fonte E(MeV) T½ Produção (n/) 

24Na + Be 2,76 15,1 h 0,7 x 10-4 

24Na + D2O 2,76 15,1 h 1,8 x 10-4 

72Ga + D2O 2,51 14,3 h 0,6 x 10-4 

124Sb + Be 1,69 60,9 dias 0,7 x 10-4 

140La + Be 2,51 40,2 h 1,1 x 10-4 

 

 

 

Nêutrons podem ser produzidos por aceleradores de partículas, onde elétrons 

são acelerados para produzir uma radiação eletromagnética via bremsstrahlung (ou 

freamento) em um alvo primário e estes fótons incidem sobre um alvo secundário 

produzindo reações do tipo (,n). Há também outros aceleradores de prótons e 

deutérios, onde nêutrons são produzidos em um alvo através de uma reação nuclear. 

O feixe produzido é monoenergético.  

Nestes aceleradores utilizando fontes de partículas de alta energia ocorre a 

produção de nêutrons de até centenas de MeV. As reações de deutério–deutério     

(D–D) e deutério–trício (D-T) são mostradas a seguir respectivamente: 

        

                    Q = 3,26 MeV                         
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                     Q = 17,6 MeV                       

 

 

A energia da partícula incidente é pequena comparada com o valor de Q de 

ambas as reações. Os nêutrons produzidos na reação D–D são da ordem de 3 MeV e 

os produzidos na reação D–T são da ordem de 14 MeV. Para partículas incidentes de 

alta energia como as obtidas por meio de cíclotrons ou aceleradores de Van de Graff, 

são necessários elementos de alto número atômico para a geração de nêutrons, tais 

como: 9Be(d,n), 7Li(p,n) e 3H(p,n). (KNOLL, 1989). 

O valor de Q é a energia consumida para a realização da reação, isto é, ao 

reagirmos dois compostos, estes liberam certa quantidade de energia para o 

aparecimento de um outro composto liberando um extra que damos o nome de Q. 

              Os produtos de fissão são radioativos e decaem pela emissão de partículas 

beta e raios gama. É criado pela fissão do combustível, ou seja, fissão ou divisão de 

núcleos de átomos combustíveis. Átomos de combustível combinam com os nêutrons 

incidentes para a formação de núcleos instáveis os quais atingem estabilidade pela 

divisão de dois ou mais fragmentos. Nesta divisão alguns nêutrons adicionais são 

liberados e são necessários para a operação do reator iniciando assim uma reação em 

cadeia contínua. Uma pequena fração de raios gama e nêutrons gerados pela fissão 

escapam ao núcleo do reator. É a chave para a produção de reatores de fissão 

nuclear, térmicos ou rápidos. Os fragmentos dos átomos fissionáveis não são iguais e 

depois da irradiação no reator o elemento combustível conterá perto de 200 isótopos 

diferentes de 40 elementos químicos diferentes. O fragmento de fissão padrão produz 

um espectro térmico para o 235U, 238U e 239Pu e energias de nêutrons de 14 MeV estão 

sendo preparadas nos EUA por ANSI. Nuclídeos de números de massa entre 85-105 e 

130-150 têm uma produção alta. Muitos dos  

 

 

2.3. Interação do Nêutron com a Matéria 

 

 

Nêutrons são partículas não carregadas e, por isto, não sofrem interação 

coulombiana, produzindo uma quantidade desprezível de ionização ao atravessar a 

matéria. Nêutrons podem interagir das seguintes formas: 
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a) Espalhamento Elástico (n,n): após a colisão, o núcleo se mantém com a sua 

energia interna e sua composição, sem modificações, e a energia do nêutron 

não se altera; 

b) Espalhamento Inelástico (n,n'): após a colisão, o núcleo é deixado em estado 

excitado e o nêutron transfere parte da sua energia para o núcleo; 

c) Reações de Absorção: essas reações podem ser divididas em função do 

produto final da reação como:  

a. Captura radioativa (n,); 

b. Emissão de partícula carregada (n,p) ou (n,); 

c. Emissão de mais nêutrons (n,2n), (n,3n) ou (n,pn), processo raro de 

acontecer. 

d) Reações de Fissão: partição de núcleos pesados quando da interação com 

nêutrons. 

 

Desta forma, particionando o núcleo, nêutrons podem penetrar em muitos 

centímetros na matéria sem serem detectados por um detector de tamanho comum, 

sofrendo apenas espalhamento. Quando sofre interação com a matéria não podem ser 

detectados de maneira direta pela liberação de partículas carregadas ou emissão 

eletromaganética (KNOLL, 1989). 

Nêutrons de baixa energia (lentos) e térmicos (em equilíbrio térmico com o 

ambiente, energia de 0,025 eV ou menor ou igual a 0,5 eV) interagem através de 

reações na emissão de uma energia excedente do núcleo quando este se encontra em 

seu estado instável com um material por meio de espalhamento elástico com seus 

núcleos e de uma variedade de reações nucleares por eles induzidas. Nas colisões, a 

transferência de energia para o núcleo é baixa. As reações nucleares com nêutrons 

térmicos são importantes por produzirem radiações secundárias através de partículas 

carregadas com energia suficiente para serem detectadas (KNOLL, 1989). 

Nêutrons de mais alta energia são predominantemente espalhados no 

material, transferindo energia para os núcleos em colisões inelásticas. A cada colisão 

o nêutron perde energia sendo, portanto, moderado, desacelerando para uma energia 

mais baixa. As radiações secundárias são os núcleos de recuo. O hidrogênio é o mais 

eficiente moderador por ser de baixo número atômico e, por isto, o nêutron pode 

perder grande parte de sua energia em poucas colisões. Núcleos de recuo excitados 

emitem radiação gama (KNOLL, 1989). Ver em seção 2.2. 

O espalhamento de nêutrons ocorre em um núcleo atômico através de 

reações com prótons, nêutrons e elétrons. Destas reações há emissão de uma energia 
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excedente do núcleo quando este se encontra em seu estado instável. À esta emissão 

podemos associar ao espalhamento de nêutrons, isto é, a energia desta emissão pode 

ser caracterizada como sendo: 

Espalhamento inelástico: quando o núcleo de um átomo colide com outro 

núcleo de outro átomo havendo uma transferência total de energia de um átomo para 

outro. Nesta transferência de energia, pode-se dizer que o núcleo sofreu um 

espalhamento por ter sido desviado e sem ter havido perdas energéticas do núcleo. 

Estes fatores se estão de acordo com as definições encontradas pela ISO, 

isto é, quanto maior a distância nas medições entre fonte e detector maior será a 

atenuação do ar devido a perdas sucessivas de nêutrons pelo processo de captura e 

absorção presentes no ambiente 

 

                                            

2.4. Sistemas de Detecção de Nêutrons 

 

 

Os principais tipos de detectores sensíveis a nêutrons usados em 

radioproteção são: gasosos, auto - alimentados (tipo self – power) e cintiladores. 

Detectores passivos são aqueles que registram eventos e podem ser processados 

posteriormente, como as emulsões fotográficas; detectores passivos por ativação, 

detector Al2O3:C InLight t cujo comprimento de onda da luz do sistema de RUV 

(radiação ultravioleta) traz estudos sobre os efeitos benéficos da radiação ultravioleta 

ao homem  estabelecendo um método dosimétrico para avaliação da exposição à 

radiação ultravioleta (WEELDEN,  DIFFEY et al 1988). Os detectores ativos ou 

termoluminescente, lioluminescentes e citogenéticos tais como os detectores à gas 

para medição da taxa de dose, cintilômetros, e detectores a semicondutor e os 

detectores de traço tais como o CR 39.  

 

2.4.1. Detectores Gasosos 
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Os contadores proporcionais utilizam a multiplicação de elétrons livres para 

amplificar a quantidade de carga produzida pela radiação ionizante. Os elétrons livres 

em decorrência da ionização dos átomos do gás pela interação da radiação incidente 

são deslocados em grande velocidade ionizando outras moléculas produzindo, assim, 

um efeito de cascata denominado de avalancha de Townsend (KNOLL, 19789). 

  

a) Detectores Proporcionais de 3Hélio 

Não há quase limite de detecção para a captura de nêutrons térmicos. São 

poucos sensíveis a raios gama. O 3He tem uma seção de choque de 5320 b. 

São preenchidos com uma pressão de 3He a 7 bar. Operam em modo 

proporcional usando o polietileno como moderador. The detectores 

compreendem. A eficiência é de 10 a 60% dependendo da geometria e a 

sensitividade do detctor ser constante em um largo alcance de energias de 

nêutrons. Estes detectores calculam a energia média da fonte sendo estas 

fontes monoenergéticas. O detector opera como: neutrons emitidos da fonte 

com energias de slowing down para energias térmicas e difusas até serem 

estes nêutrons atenuados o suficiente para serem absorvidos pelos detectores.  

 

 

b) Detectores Proporcionais de Trifloreto de Boro (BF3) 

 

Este detector preenchido com o gás trifloreto de boro com pressão de 0,5 a 

1,0 atm tem como propriedade a proporcionalidade do gás ionizado com a 

radiação incidente, isto é, a radiação incidente interagindo com este gás 

resulta em amplitudes de saída de um amplificador, proporcionais á 

radiação incidente, podendo-se, portanto, obter uma informação da 

quantidade da radiação incidente. Esta proporcionalidade reside no fato que 

a interação da radiação incidente com o gás permite o aparecimento de 

uma partícula carregada alfa que faz com que o processamento eletrônico 

possa detectá-la a níveis lógicos padronizados para este tipo de detecção. 

Assim tem-se uma característica importante destes detectores BF3 por sua 

capacidade em discriminar raios gamas, que são freqüentemente 

encontrados juntos a fluxos de nêutrons a serem medidos. Uma simples 
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discriminação de amplitude pode eliminar facilmente esses raios gamas sem 

comprometer a eficiência na detecção de nêutrons (REZENDE, 2011). 

Estes detectores são regidos pela seguinte reação nuclear: 

 

          10B(n,)7Li –                    Q = 2,8 MeV                              (2.4.1)              

 

onde a partícula alfa e o núcleo de lítio formado ionizam o gás 

Contadores BF3 têm uma boa discriminação de fótons via equação 2.4.1, 

mesmo para as transições de 0,48 MeV – estado excitado do 7Li. Os sinais 

destes contadores são processados pelo pré-amplificador integrador de 

cargas. O processamento de sinal é feito em um sistema de 50  

assegurando uma melhor discriminação contra background, reduzindo 

assim pulso de empilhamento e permitindo taxas altas de contagens de 

nêutrons e operações em campos de nêutrons pulsados e com baixo duty 

cycle. (AWSCHALOM, SANNA, 1983)  

 

         

2.4.2. Detectores Auto-Alimentados 

             

Detectores tipo auto-alimentados necessitam de um fluxo elevado de 

nêutrons por possuírem uma alta seção de choque, limitando sua aplicação a reatores 

nucleares. Os nêutrons ao interagirem com o detector emitem uma partícula beta ou 

radiação gama. A corrente gerada pelas partículas beta é proporcional à taxa de 

reação de nêutrons, por isto, ela é medida diretamente não sendo necessária 

alimentação externa, isto é, não sendo necessário uma fotomultiplicadora para a 

geração dos sinais para o detector, ao contrário da radiação gama que interage por 

efeito Compton, fotoelétrico ou formação de pares, sendo sua corrente usada como 

sinal do detector (KNOLL, 1989). 
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PRODUTO DE FISSÃO E RADIOATIVIDADE 

A fissão ou divisão de núcleos de átomos combustíveis é a chave para a produção de 

reatores de fissão nuclear, térmicos ou rápidos. Átomos de combustível combinam 

com os nêutrons incidentes para a formação de núcleos instáveis os quais atingem 

estabilidade pela divisão de dois ou mais fragmentos. Nesta divisão alguns nêutrons 

adicionais são liberados e são necessários para a operação do reator iniciando assim 

uma reação em cadeia contínua. 

O produto de fissão é criado pela fissão do combustível e é o maior risco característico 

do reator de fissão.  O risco ao operador do produto de fissão é retido dentro do reator 

e apenas uma pequena fração de raios gama e nêutrons gerados pela fissão escapam 

ao núcleo do reator reduzindo a níveis aceitáveis por blindagens disponíveis. O 

principal risco é quando o     produto de fissão é liberado para o ambiente.  

QUANTIDADES E PRODUTO DE FISSÃO E SUA RELATIVA IMPORTÂNCIA                                                                  

Os fragmentos dos átomos fissionáveis não são iguais e depois da irradiação no reator 

o elemento combustível conterá perto de 200 isótopos diferentes de 40 elementos 

químicos diferentes. O  fragmento de fissão padrão produz um espectro térmico para o 

235U, 238U e 239Pu e energias de nêutrons de 14 MeV estão sendo preparadas nos 

EUA por ANSI. Nuclídeos de números de massa entre 85-105 e 130-150 têm uma 

produção alta. Muitos dos produtos de fissão são radioativos e decaem pela emissão 

de partículas beta e raios gama. 

O cálculo preciso das quantidades dos vários produtos de fissão presentes no 

elemento combustível durante e após a irradiação é feito através do computador o 

qual calcula a variação destas quantidades. Também calcula a conversão do 

decaimento radioativo e absorção de nêutrons. A fissão depende da energia do 

nêutron. 

Câmaras de fissão são detectores que têm um pequeno depósito de U com 

alto enriquecimento do isótopo U-235, 90%. 

 

 

2.4.3. Detectores Cintiladores 

 



13 

A diferença dos detectores cintiladores para os detectores a gás é que o 

decaimento nos cintiladores é analisado por meio de um espectro da luz visível. 

Cristais de iodeto de sódio (NaI) ativados com tálio (Tl) são excelentes na produção 

desta luz. No entanto a grande desvantagem deste cristal é ser higroscópico e, por 

isso, precisar ser manipulado em condições controladas de temperatura em 

recipientes selados (ZAMBONI, 2007). A cintilação em materiais inorgânicos se dá por 

meio de níveis de energia determinados pelo cristal do material. Elétrons com menor 

energia se situam na banda de valência e aqueles com maior energia se situam na 

banda de condução com energia suficiente para migrar de um local a outro no cristal. 

A chamada banda proibida é a banda intermediária onde não existem níveis 

permitidos de energia para os elétrons. Impurezas chamadas de ativadores são 

acrescentadas ao cristal para formar níveis permitidos de energia na banda proibida. 

Estes níveis são usados para manter elétrons armazenando energia. Em sua de-

excitação, há emissão de luz visível, com o seu retorno para a banda de valência. Esta 

transição serve de base para o processo de cintilação. (KNOLL, 1989). 

O processo da cintilação envolve a conversão de fótons de cintilação em 

fotoelétrons. Estes fótons são absorvidos pelo foto-catodo o qual deve ter um 

compromisso entre a eficiência de absorção desses fótons com a probabilidade de 

emissão dos elétrons produzidos para atravessar a barreira de potencial do foto-

catodo. A emissão de elétrons por fóton incidente na barreira é chamada de eficiência 

quântica. Por ser esta emissão de elétrons de pequena intensidade, é necessária uma 

multiplicação destes elétrons por uma fotomultiplicadora.           

O cintilador mais usado na detecção de nêutrons térmicos é o iodeto de lítio 

6LiI(Eu). A interação do nêutron com o cristal cintilador ocorre pela reação: 6LiI(η,α)3H.            

A partícula alfa gerada nesta reação interage com o európio, que compõe o cristal do 

detector, produzindo um fóton luminoso (AWSCHALOM et al., 1985).  

A alta densidade de massa deste tipo de cristal e o alto número atômico do iodo 

favorecem a discriminação entre a partícula alfa gerada e a radiação gama. Para 

aumentar a sensibilidade a nêutrons é necessário cristais cintiladores de tamanhos 

grandes, tais como: 4 mm de altura e 8 mm de diâmetro, 8 mm x 8 mm ou 12.7 mm x 

12.7 mm, mas, neste caso, a subtração de eventos gama, que requer uma análise do 

espectro de saída de luz, é mais difícil. 

 

2.4. Espectrômetro de Esferas de Bonner 

O Espectrômetro de Bonner (EB) é composto por um conjunto de esferas de 

polietileno de alta densidade com diâmetros variáveis entre 2” e 12” e um detector de 
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nêutrons térmicos inserido em seu centro. Estas esferas de polietileno, cuja molécula é 

composta por muitos átomos de hidrogênio, são excelentes moderadoras para os 

nêutrons. Quando um nêutron rápido incide nestas esferas, perde uma fração de 

energia cinética neste material. Para pequenas esferas o grau de moderação é 

pequeno. Nêutrons de baixa energia têm uma probabilidade moderada de chegar ao 

detector em seu interior e ser detectado enquanto que nêutrons rápidos tendem a 

escapar. Quanto maior o diâmetro das esferas, maior a moderação.  

Este sistema de EB é muito útil por ser simples e portátil, apresentar resposta 

isotrópica e cobrir uma ampla faixa de energia, desde nêutrons térmicos a nêutrons 

com energia de centenas de MeV (CRUZATE et al., 2007). Diferentes tamanhos 

usado em um Espectrômetro de Bonner é determinado a cobrir toda a faixa de energia 

do espectro que se deseja medir. Pelo fato de cada esfera favorecer a detecção de 

uma faixa de energia do espectro de nêutrons, é como se cada esfera fosse um 

detector sensível a somente uma faixa de energia, pois o detector de nêutrons 

térmicos posicionado no centro de cada esfera irá contar nêutrons de intervalos de 

energia diferentes. Um sistema de esferas de Bonner pode ser visto como um conjunto 

de detectores, cada um sensível a somente uma faixa de energia do espectro de 

nêutrons (THOMAS, ALEVRA, 2002). Desta forma, um espectrômetro de Bonner EB 

permite a avaliação de qualquer espectro de nêutrons incidente, do ambiente ou 

gerado por instalações radioativas com o uso de programas computacionais de 

desdobramentos. Para obter resultados confiáveis deste espectrômetro é preciso se 

ter um bom conhecimento da matriz resposta do EB: calibração em campos de 

nêutrons monoenergéticos e cálculo de transporte de nêutrons (CRUZATE et al., 

2007). 

Os dados obtidos para as diversas esferas podem ser desdobrados e 

interpretados muito facilmente (BRAMBLETT et al., 1960). 

O EB têm sido usada extensivamente nas práticas de proteção radiológica 

para determinar a distribuição de espectros de nêutrons em torno de aceleradores de 

partículas, estações nucleares de potência e outras instalações nucleares, bem como 
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na pesquisa de nêutrons em raios cósmicos (BRAMBLETT et al., 1960, THOMAS et 

al., 2011).  

O detector mais utilizado em EB é o 6LiI(Eu). Neste detector nêutrons 

térmicos interagem por meio da reação exotérmica 6LiI(η,α)3H, Q = 4,8 MeV 

(ZAMBONI, 2007). O cristal é construído com dimensões pequenas para limitar a luz 

de saída de elétrons ou partículas carregadas externas. A consequência de se usar 

um cristal pequeno de 4 mm x 4 mm é que a eficiência absoluta de detecção de 

nêutrons é de 0,1% (AWSCHALOM et al.,1985). 

A Figura 2.1 ilustra a resposta das EB em função da energia dos nêutrons 

para diferentes diâmetros de esferas (THOMAS et al., 2011).  
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Figura 2.1. Função resposta para EB baseada em um contador do tipo modelo SP9 

3He (THOMAS et al., 2011). 

 

Uma limitação do uso das EB com detector de 6LiI(Eu) aparece para o caso de 

campos de radiação ambiente pulsados ou de alta intensidade por causa de efeitos de 

empilhamento ou tempo-morto elevado. A melhor solução para este caso é usar 

detectores passivos. Detectores passivos registram os eventos e podem ser 
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processados posteriormente como as emulsões fotográficas, detectores de traço, 

dosímetros termoluminescentes. Detectores de ativação de leitura direta, ou ativos, 

tais como os detectores à gas para medição da taxa de dose, cintilômetros, detectores 

a semicondutor, detectores de ativação traço ou termoluminescente (TLD), dosímetro 

termo luminescente com poucos picos TL e intervalo de dose entre 0.05 µGy a 10 Gy 

e taxa de atenuação de 3% por ano (quando mantidos no escuro) têm sido aplicados 

para dosimetria em aeronaves, campos pulsados de aceleradores médicos e 

aceleradores utilizados em pesquisa (CRUZATE et al., 2007). 

� 

 

2.6. Método de Desdobramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

O algoritmo de desdobramento é o verdadeiro descobridor do espectro, ele distribui os 

nêutrons contados através das esferas nos pequenos intervalos de energia em cada 

linha da matriz resposta, a partir de uma solução inicial introduzida. Em seguida, o 

algoritmo faz um ajuste linear utilizando o método de mínimos quadrados de forma 

iterativa recursiva (com base nos parâmetros de entrada do programa BUNKI), onde 

apresenta em sua saída um arquivo de uma curva representando todo espectro. 

A solução inicial é possível desde que haja uma melhor solução final do espectro. É 

apropriado escolher um espectro fisicamente possível para a solução inicial 

(distribuição Maxweliana como espectro inicial) introduzida. A maioria dos espectros 

de nêutrons encontrada nos trabalhos de proteção radiológica é produzida pela fissão 

nuclear, aceleração de partículas ou pela reação (α, n) de fontes radioativas. Os 

espectros são produzidos com características específicas de formato que podem ser 

descritos por três componentes: uma faixa de alta energia; uma de energia 

intermediária descrita por 1/E; e uma térmica cuja contribuição de nêutrons é descrita 

por uma distribuição Maxwelliana. O algoritmo MAXIET, foi usado como espectro 
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inicial para uma distribuição Maxwelliana, a fim de se descobrir uma melhor solução 

final para a faixa térmica. A espectroscopia é usada com um sistema eletrônico o qual 

captura dados registrados das esferas de Bonner para a compilação do programa 

Bunki. 

 A técnica do cone de sombra foi aplicada devido a simples análise em seu 

procedimento nas medições feitas no laboratório. Calcula-se fatores de correção para 

espalhamento e atenuação do ar devido a fonte em uso. Seis esferas com diâmetros 

de 5,08 cm (2”), 7,62 cm (3”), 12,70 cm (5”), 20,32 cm (8”), 25,40 cm (10”) e 30,48 cm 

(12”) foram utilizadas nas medidas como detectores de nêutrons a faixa de energia do 

espectro de nêutrons (THOMAS, ALEVRA 2002). Desta forma, um espectrômetro de 

Bonner EB permite a avaliação de qualquer espectro de nêutrons incidente, do 

ambiente ou gerado por instalações radioativas, com o uso de programas 

computacionais de desdobramentos. Para obter resultados confiáveis deste 

espectrômetro é preciso se ter um bom conhecimento da matriz resposta do EB: 

calibração em campos de nêutrons monoenergéticos e cálculo de transporte de 

nêutrons (CRUZATE et al., 2007). 

Um destes códigos de desdobramento do espectro é o programa 

computacional chamado BUNKI, desenvolvido no Laboratório de Pesquisa Naval em 

Washington – USA (JOHNSON e GORBICS, 1981). Neste programa é possível 

escolher o algoritmo de desdobramento, a matriz resposta, e vários outros parâmetros. 

Essas informações são inseridas no programa interativamente pelo usuário. Os 

parâmetros de entrada são, por exemplo: o número de intervalos de energia, a 

quantidade e o tipo do detector, a escolha da matriz resposta, a escolha do algoritmo 

de desdobramento, a escolha do espectro inicial, além de outros parâmetros de ajuste 

que podem ser alterados pelo usuário.   

A partir da solução inicial introduzida, o algoritmo de desdobramento distribui 

as contagens de nêutrons de cada esfera de Bonner através de pequenos intervalos 

de energia em cada linha da matriz resposta. Em seguida, o algoritmo faz um ajuste 

linear utilizando o método de mínimos quadrados de forma interativa recursiva (com 
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base nos parâmetros de ajustes do programa BUNKI), onde apresenta em um arquivo 

de saída de fluência por intervalo de energia cobrindo todo o espectro.  

A distribuição Maxwelliana, como solução inicial, é a melhor distribuição 

encontrada para a avaliação do espectro de nêutrons da fonte 241Am-Be (LEMOS Jr., 

2004). O ajuste do BUNKI é feito linearmente sobre a curva da função resposta de 

cada esfera.  

 

2.7. Grandezas e Unidades para Radiação Ionizante 

As grandezas relacionadas às radiações ionizantes podem ser subdivididas 

em quatro grupos: 

 

grandezas de radioatividade, associadas com as transformações que 

ocorrem em materiais radioativos;  

grandezas radiométricas, associadas com o campo de radiação;  

grandezas dosimétricas, relacionadas à interação da radiação com a 

matéria;  

grandezas de radioproteção, que estimam o risco biológico da 

exposição à radiação ionizante (LNMRI, 2002; ICRP,2007).   

 

Como as grandezas limitantes de radioproteção não são diretamente 

mensuráveis, são definidas grandezas operacionais de radioproteção para estimá-las. 

 

 

 1 - GRANDEZA DE RADIOATIVIDADE 

 

 a) Atividade (A): é o número de transformações nucleares por unidade de tempo (t).  

É expressa por: 

 

                                                                                                                       2.1                      

           

dN = número de transformações nucleares em um intervalo de tempo (dT). A unidade 

da grandeza no sistema internacional é o becquerel (Bq) que é igual a uma 

transformação por segundo. 
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b) Fluência (Φ): é o quociente do número de partículas incidentes (dN) sobre uma 

esfera de secção de área (da). N pode corresponder ao número de partículas emitidas, 

transferidas ou recebidas, expressa por: 

 

                                                                                                                                                           

2.2  

A unidade da grandeza no SI é m-2. 

 

 

 2 - GRANDEZA DOSIMÉTRICA 

 

 

c) Dose Absorvida (D): é o valor esperado da energia cedida para a matéria por 

unidade de massa em certo volume (ATTIX, 1986). É a transferência de energia para o 

meio. É expressa por: 

 

                                                                                                                    2.3  

        

d = energia depositada pela radiação ionizante em um volume de massa (dm). A 

unidade da grandeza no SI é o Joule por quilograma (J.kg-1), chamada de gray (Gy). 

 

d) KERMA (K): (Energia Liberada por Unidade de Massa): é o quociente entre a soma 

de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas, elétrons, 

liberadas por partículas não carregadas (dtr), fótons e nêutrons, incidentes em um 

volume de material de massa (dm). É expresso por: 

K = dtr/dm                                                                                                            2.4  

A unidade da grandeza no SI também é o gray (Gy). 

 

h) Equivalente de dose (H) é definido como sendo o produto da dose absorvida pelo 

fator de qualidade da radiação, Q, em um ponto do tecido. É expressa por: 

H = Q.D 

A unidade de equivalente de dose é J�kg–1,  sievert (Sv).                                                                                                           

 

 

3 - GRANDEZA RADIOMÉTRICA 
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e) Letargia ou decréscimo da energia do nêutron (u): é a razão logarítmica 

adimensional da energia da fonte de nêutrons devido a colisão:  

 

u = ln(Eo/E)                                                                                                       2.6 

 

u2-u1 = ln(E1/E2)                                                                                         2.7 

 

E0 = energia incidente  

E1 = Energia inicial antes da interação 

E2 = Energia final depois da interação 

U1 = valor da letargia antes da interação 

U2 = valor da letargia depois da interação 

 

 

4 - GRANDEZA DE RADIOPROTEÇÃO 

 

 

f) Dose Equivalente (HT): É o valor médio da dose absorvida DT,R obtido sobre todo o 

tecido ou órgão T, devido à radiação R: 

 

                                                                                          2.8 

 

Onde wR é o fator de peso da radiação R. 

 A unidade da grandeza SI é o J.kg-1, sievert (Sv). 

 

 

g) Dose Efetiva (E): É a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos 

ou órgãos do corpo: 

 

                                                                                                       2.9 

 

Onde: 

wT  é o fator de peso para o tecido T e HT é a dose equivalente a ele atribuída. 
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A unidade é J.Kg-1 Sv (LMNRI, 2002). 

 

 

As grandezas limitantes de proteção radiológica não podem ser medidas na 

prática (ICRP, 2007), então, por este motivo, surgiram as grandezas operacionais. 

Essas grandezas têm como objetivo fazer uma estimativa conservadora dos valores 

das grandezas limitantes de proteção radiológica relacionada a uma exposição   

(ICRP, 2007). 

A grandeza operacional recomendada para utilização em monitoração de 

área para nêutrons é o Equivalente de Dose Ambiente, H*(d).  

              O Equivalente de Dose Ambiente [H*(d)]: é o equivalente de dose produzido a 

uma profundidade d (em milímetros) no interior da esfera de referência do ICRU-

INTERNATIONAL COMMISSION RADIATION UNITS - submetida a um campo de 

radiação expandido e alinhado. Esta esfera é composta de material tecido equivalente 

e tem 30 cm de diâmetro. É recomendada para radiação fortemente penetrante uma 

profundidade de 10 mm e para radiação fracamente penetrante uma profundidade de 

0,07 mm. A unidade do H*(d) é J. kg-1, recebendo o nome de sievert, Sv (CNEN, 

2011). 

 

 

2.8. Técnicas de Avaliação de Espalhamento de Nêutrons 

 

 

As técnicas utilizadas para a avaliação de espalhamento consistem em três 

métodos: método semi-empírico, cone de sombra e ajuste polinomial; sendo o método 

do cone de sombra o mais viável para aplicação em laboratório. 

 

2.8.1. Semi-empírico  

O método semi - empírico consiste na avaliação do espalhamento e 

atenuação do ar devido aos nêutrons emitidos pela fonte de nêutrons. 

A fração da leitura do instrumento devido a nêutrons espalhados pode ser 

deduzida de um desvio da leitura da lei do inverso quadrado. Contribuições são 

caracterizadas pela componente independente da distância devido a nêutrons de 

retorno da sala e uma componente que decresce linearmente com a distância, devido 

ao espalhamento do ar. Medições iniciais asseguram valores numéricos para correção 
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de espalhamento da sala, os quais podem ser usados para calibrações futuras do 

mesmo tipo de instrumento. Apropriados para dosímetros individuais fixados em um 

fantoma e salas menores que 12 m de comprimento. 

 

2.8.2. Cone de Sombra 

O cone de sombra utilizado no Laboratório de Nêutrons do LMNRI apresenta, na parte 

dianteira, de 20 cm de ferro (maciço) e, na parte traseira, 30 cm preenchido com 

polietileno carregado com 5% de boro (ISO 10647, 1996). A Figura 2.2 apresenta um 

diagrama do cone de sombra e o seu posicionamento na medição. A distância desde a 

metade da esfera de polietileno até a fonte de Am - Be é de 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama do Cone de Sombra (KHABAZ e MIRI, 2011). 

 

 

O cone de sombra tem uma transmissão desprezível a nêutrons diretos. O 

tamanho indicado do cone de sombra para nêutrons para todas as energias é 

recomendado pela ISO 10647 (1996). Alguns pontos devem ser considerados:  

 

a) para distâncias pequenas entre o cone e a fonte de nêutrons as leituras 

devido ao espalhamento interno de nêutrons são baixas;  

b) aumentando-se a distância de separação entre o cone e a fonte, a leitura 

devido a nêutrons espalhados internamente aumenta e em seguida permanece 

constante sobre uma gama de distâncias entre o cone e o detector;  

c) aumentando-se mais a distância de separação do cone e o detector há um 

rápido aumento da leitura quando o cone não mais cobre o detector da fonte;  

Polietileno Polietileno Ferro Fonte de 
nêutron 

20 cm           30 cm                         50cm 
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d) quando o detector está perto do cone de sombra, a parte traseira do cone 

de sombra cobre o detector para nêutrons que chegam espalhados, diminuindo, 

assim, a leitura devido a nêutrons espalhados internamente e;  

e) a distância mais próxima da qual se têm leituras consistentes é quando a 

distância entre a face traseira do cone e o detector seja pelo menos igual ao 

comprimento total do cone de sombra. Com estes cuidados é possível obter incertezas 

menores que 3% devido ao espalhamento interno. 

 

O ângulo do cone é escolhido tal que este seja maior que o ângulo sólido do 

detector, mas não maior que duas vezes este ângulo sólido (ISO 10647, 1996). 

O método do cone de sombra requer um conjunto adicional de medições com 

o cone de sombra apropriado no lugar. Estas medições devem ser feitas exatamente 

às mesmas distâncias como nas medições sem o cone.  

A sala para medição com a fonte de califórnio moderado com D2O deve ser 

grande; a distância fonte-detector deve ser preferivelmente pequena, desde que este 

set-up requeira um cone de sombra adequado, sendo que a mínima distância deve ser 

maior que duas vezes o comprimento do cone de sombra e a distância máxima deve 

assegurar que o aumento da leitura do espalhamento da sala seja menor que 40%. 

Existe atualmente na Ásia um grupo de estudo onde se desenvolvem 

pesquisas referentes a este cone de sombra com um tamanho menor que este 

utilizado neste trabalho. 

Referências podem ser vistas no artigo de KABHAZ e MIRI. 

 

2.8.3. Ajuste Polinomial 

Este método se aplica na utilização multi - detectores  ou grandes fontes em 

uma sala grande e em dosímetros individuais. 

Tem como expressão geral: 

 

 2

1 1)(.
)(

ydxdRdF
dM t  


                                                                         2.11 

 

Onde: 

Mt é a resposta do equivalente de dose ambiente lida no aparelho;  

d é a distância em mm;  

x e y são parâmetros aleatórios de ajuste. 

F1  = coeficiente de conversão geométrico 
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Rø = resposta em equivalente de dose ambiente de referência  

 

 

Os parâmetros de ajuste x e y desta equação não se referem a nenhum efeito 

físico, eles são puramente abstratos para o cálculo da existência deste ajuste. Leituras 

não lineares ou desvios podem ser ocultados pelo procedimento de ajuste. O 

procedimento de ajuste usado para este método pode mascarar as não linearidades a 

serem medidas. O procedimento de calibração por este ajuste deve ser suprido com 

testes de estabilidade e linearidade da eletrônica do instrumento.  

Experiências indicam que calibrações usando este método podem dar 

resultados em concordância com aqueles métodos semi-empíricos e cone de sombra 

descritos na ISO 10647. 

 

 

2.9. Medições 

 

A influência de nêutrons espalhados na sala para a leitura do instrumento 

dependerá, em geral, do tipo do instrumento, sua distância à fonte e o tamanho, 

formato e construção da sala de calibração.  

A série de distâncias usadas para o conjunto inicial de medições deve ser 

pelo menos tão grande quanto a requerida para fazer a verificação de linearidade para 

os tipos de instrumentos calibrados sujeitos a limitações na distância fonte-detector. 

Ou seja, as taxas de equivalente dose na faixa de 10 Sv.h-1 a 40 mSv.h-1 possa ser 

obtida através das distâncias 100 cm e 225 cm. Os dados devem também incluir uma 

estimativa da incerteza estatística na leitura, e uma estimativa da incerteza na 

distância.  

As razões para esse grupo inicial de medições e a interpretação dos dados 

diferem um pouco entre os três métodos. Qualquer que seja o método que for usado, 

este deve ser verificado contra um segundo método ou cálculo. 

 

 

2.10. Incerteza na Correção do Espalhamento 
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A incerteza na correção do espalhamento pode ser deduzida da qualidade 

dos ajustes dos dados. Sem inúmeras medições não é possível saber a incerteza dos 

instrumentos individuais. Na falta da quantidade de dados suficientes, uma incerteza 

adicional de 10 % seria razoável (ISO 10647, 1996). As componentes de 

espalhamento interno do ar e sala são determinadas com uma incerteza de 3% com a 

técnica do cone de sombra. Os valores calculados para o aumento da contagem 

líquida na resposta devido ao espalhamento do ar são estimados para se ter uma 

incerteza de aproximadamente 15% e a incerteza correspondente na resposta 

corrigida que é a resposta devido ao espalhamento menos a resposta devido a 

atemuação do ar é inferior a 1 %. 

 

 

2.11. Correção na Geometria 

 

Antes que qualquer dos três métodos seja usado para determinar a resposta 

a nêutrons, os dados medidos devem ser corrigidos conforme a geometria da fonte ou 

seja seu tamanho. Isto é equivalente a obter um campo expandido e alinhado (no 

sentido da esfera do ICRU – relatório 39) (ICRU, 1985) do campo atual. A correção é 

feita dividindo a leitura total do instrumento Mt, pelo “fator da geometria” F1(d). Para um 

ponto da fonte irradiando um detector esférico, ou uma fonte esférica (por exemplo: 

califórnio moderado com D2O) irradiando um ponto no detector F1(d) existe uma 

formula simples.  

 

 

 

 

Se “r” é o raio da esfera, “d” a distância fonte-detector, e delta o parâmetro de 

eficiência efetivo de nêutron então para d/r > 2. Isto é devido a fração de ¼ da esfera, 

para não se ter fatores negativos. 

 

                                                                                                2.12                                                                                               

 

 

A quantidade delta é pouco dependente de r; o valor recomendado para todos 

os casos é ±0,5. É também recomendado que a equação (2.12) seja usada para 
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determinar F1(d) para um ponto da fonte irradiando um “quase” detector esférico; por 

exemplo, um detector cilíndrico inserido em um moderador esférico. 

 

 

2.12. Monitores de Área para Nêutrons 

 

 

Um monitor é um instrumento que mede a taxa média de pulsos incidentes.  

São usados para monitoração contínua de algum evento, onde a taxa média de 

contagem é requerida ao invés da taxa de contagem instantânea (TSOULFANIDIS, 

LANDSBERGER, 2010). Os monitores de área para nêutrons foram projetados para 

apresentarem uma resposta que seja o mais independente possível do ângulo de 

incidência. No entanto, devido às dificuldades de projetar monitores com essa 

característica e independência da energia, eles são pouco eficientes em termos de 

energia e dependência angular para certas medidas (TANNER et al., 2006). Os 

detectores de 3He e BF3 possuem eficiência para nêutrons térmicos elevada e 

probabilidade de interação para raios gama baixa, no entanto, os detectores 

preenchidos com 3He são melhores por terem boa resolução, uma mistura de gás 

uniforme e podem operar em altas pressões com melhor eficiência de detecção, 

todavia, o gás BF3 é mais comerciável do que o gás 3He. Os monitores de área para 

nêutrons são projetados para medir taxas de H*(10) e apresentam leituras em 

unidades de Sv (TANNER et al., 2006). 

O fator de calibração de um monitor de área para nêutrons é uma relação 

única entre o monitor e o espectro aplicado, devendo ser independente do arranjo 

experimental utilizado (VANHAVERE et al., 2001). Desta forma, para obtê-lo precisa-

se conhecer muito bem a grandeza a ser avaliada no ponto de calibração. A principal 

influência do arranjo experimental é o espalhamento que os nêutrons sofrem no salão 

de irradiação. Desta forma, é necessária a utilização de uma das técnicas de avaliação 

citada em 2.9 e a aplicação de algum método para calcular essa influência.  

O cálculo desta influência do espalhamento de nêutrons é apresentado na 

ISO 12789-2 (2008). Apresenta também os valores do coeficiente de conversão de 

fluência para H*(10). São referentes a feixes monoenergéticos de nêutrons e foram 

calculados por meio de códigos computacionais baseados em Monte Carlo. Na 

Tabela 2.3 são apresentados os fatores de conversão (ISO 12789-2, 2008). 

A expressão do fator do coeficiente de conversão fluência em energia para 

equivalente de dose ambiente é h*Φ(10,0). Este valor é a energia dada em equivalente 
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de dose ambiente, resposta em H*(10) dividido pelo valor de fluência (n.cm2) em 

energia (MeV).   

 



28 

Tabela 2.3. Fator de conversão para nêutrons de fluência para a grandeza operacional 

taxa de equivalente de dose ambiente (Sv.h-1). 

BIN ENERGIA MeV ISO 

12789-2 

h*Φ(10,0°) 

(p.Sv.cm2) 

1 4,140E-07 2,00E-07 13,5 

2 6,826E-07 5,00E-07 13,6 

3 1,445E-06 1,00E-06 13,3 

4 3,059E-06 2,00E-06 12,9 

5 6,476E-06 5,00E-06 12,0 

6 1,371E-05 1,00E-05 11,3 

7 2,902E-05 2,00E-05 10,6 

8 6,144E-05 5,00E-05 9,9 

9 1,301E-04 1,00E-04 9,4 

10 2,754E-04 2,00E-04 8,9 

11 5,929E-04 5,00E-04 8,3 

12 1,234E-03 9,38E-04 7,95 

13 2,613E-03 2,00E-03 7,7 

14 5,531E-03 4,25E-03 7,925 

15 1,171E-02 8,75E-03 9,875 

16 2,479E-02 2,00E-02 16,6 

17 5,247E-02 4,00E-02 32,4 

18 1,111E-01 7,00E-02 60 

19 2,237E-01 1,63E-01 141,5 

20 4,508E-01 3,50E-01 255,25 

21 9,072E-01 7,00E-01 375 

22 1,872E+00 1,40E+00 423,75 

23 3,679E+00 2,75E+00 414 

24 7,408E+00 5,50E+00 402,5 

25 1,492E+01 5,50E+00 480 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. O LABORATÓRIO DE NÊUTRONS DO IRD 

 

3.1.1. Instalações Físicas do Laboratório de Nêutrons  

Vide tabela 3.4 onde estão as seções de choque dos materiais na energia em estudo, 

que são utilizados no SBE. 

O Salão de Baixo Espalhamento (SBE) apresenta as dimensões laterais de 

7 x 18 m x 6 m de altura do chão até ao forro constituído com placas de isopor para 

evitar fugas de radiação do teto (FONSECA, PEREIRA,  et al., 2005). O chão do piso 

do SBE é feito de concreto. As paredes laterais são de alumínio revestido 

internamente de Poliestireno Expandido (EPS) (isopor). Telhas de cerâmica acima do 

forro, cobrem todo o prédio. A 2,2 m acima do solo, existe um segundo piso de placas 

de madeira denominado “Piso de Irradiações”. Apesar de haver passado mais de 30 

anos desde a sua construção, o SBE atende às recomendações, em termos das 

dimensões físicas necessárias, que um salão de baixo espalhamento deve possuir 

para que haja o mínimo de interferência possível em termos de espalhamento (ISO, 

2000b). Estas interferências são devidas à seção de choque dos materiais 

empregados na construção do laboratório quando submetidos a campos de radiação 

de nêutrons. 

A Figura 3.1 apresenta o Salão de Baixo Espalhamento (SBE) do Laboratório 

Nêutrons do IRD (LN/IRD), ressaltando o Piso de Irradiação (ou Irradiações) e 

calibração de monitores individuais e de área, fig. 3.1. 

As fontes de nêutrons para irradiação são sempre posicionadas a no mínimo 

1,5 m de altura do piso de Irradiação, seguindo prática rotineira de trabalho para 

irradiação com nêutrons (NASH, JONHSON, et al., 1985),  (HARVEY, HOFFMAN et 

al., 1993). 
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file:///F:/mestrado%202010/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/B0LE303H/LN-Marcelo.docx%23NASH_et_al_1985
file:///F:/mestrado%202010/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/B0LE303H/Personnel%23HARVEY_et_al_1993
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Figura 3.1 - Diagrama do SBE apresentando um exemplo de arranjo de irradiação 

simultânea de 3 simuladores de tronco da ISO. 

 

 

3.1.2. Fontes de Nêutrons 

 

Neste trabalho foi utilizada uma fonte de nêutrons cuja especificação é dada 
por: 

FONTE 241Am-Be 

MEIA-VIDA 432 anos 

MODELO SN 4-80 

ATIVIDADE 5 Ci 

FORMATO CILÍNDRICO 

ENERGIA Até 14 MeV 
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3.2. Materiais e equipamentos utilizados  

 

3.2.1. Detectores 

 

Figura 3.2 – Monitor FH40GL FHT752 – thermo scientific - 

 

 

Figura 3.3 – Monitor FH40G FHT762 

 

 

 

3.2.2. Espectrômetro 

 

1) Espectrômetro de Bonner, apresentado na figura 3.4. 

a) Esferas moderadoras com alto espalhamento da razão da seção de choque 

de absorção, compostas de hidrogênio, deutério, berílio, carbono e oxigênio 

com energias térmicas até pelo menos 20 MeV  

b) densidade do polietileno de 0,95 g.cm-3 → sistema GSF 

c) 2”, 3”, 5”, 8”, 10” e 12” de ø. 

d) Sensor de cristal 6LiI(Eu) → cintilador cilíndrico de 4 mm de diâmetro e  4 

mm de comprimento.  
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Figura 3.4 – Esferas de Bonner 

 

 

2) Eletrônica associada 

 

a) Fonte de alimentação 1000 V – CAMBERRA; 

b) Pré amplificador – TC145 - TENNELEC 

c) Amplificador ORTEC 572; 

d) Monocanal – CAMBERRA; 

e) Timer TENNELEC 532. 

 

 

3.3. Arranjo Experimental 

 

O sistema é constituído de seis esferas de polietileno conforme descrito em 

3.2.2 de alta densidade, associado com uma eletrônica de contagem, apresentado na 

Figura 3.5. As Figuras 3.6, 3.7 e 3.8 apresentam detalhes específicos do sistema de 

medida. 

No SBE foram feitas as medições utilizando o Espectrômetro de Bonner para 

levantamento dos espectros decorrente de espalhamentos. Foi realizado um conjunto 

de medições com a fonte de 241Am-Be de atividade de 1,85 x 1011
 

Bq, em distâncias de  

100 cm e 225 cm do centro de cada esfera até o centro geométrico da fonte. Foram 
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realizadas cinco medições de 500 s para cada geometria de medida: com e sem o 

cone de sombra posicionado entre a fonte e o detector; para as medidas a 225 cm 

com cone, o tempo de contagem foi de 1000 s. Estas esferas apresentam um orifício 

onde é possível encaixar o detector cintilador 6LiI. As medições de radiação de fundo 

também foram obtidas para cada uma das esferas por 500 s e 1000 s para as medidas 

a 225 cm com cone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Arranjo experimental com esferas de Bonner, sem fonte de radiação, 
medição de radiação de fundo. 
 

Esfera 

Eletrônica 

Detector 
6
LiI 

Fonte de alta tensão 
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Figura 3.6. Arranjo experimental com esferas de Bonner, medição com cone de 

sombra, esfera e fonte – 100 cm entre fonte e esfera, sem fonte de radiação (mas ela 

está representada na figura), medição de radiação de fundo. 

 

 

Figura 3.7. Arranjo de Irradiação com esferas de Bonner, medição sem cone de 

sombra, esfera e fonte de radiação, 100 cm entre fonte e esfera. 

Esfera Cone de sombra 

Fonte 
241

AmBe 

Suporte da 
fonte de 
nêutrons 
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Figura 3.8. Arranjo de Irradiação com esferas de Bonner, medição com cone de 

sombra, esfera e fonte de radiação, 225 cm entre fonte e esfera. 

 

Os parâmetros de ajuste eletrônico e geometria foram mantidos sem 

alteração para todas as esferas nas duas distâncias especificadas (100 cm e 225 cm) 

utilizando ou não o cone de sombra.  

As contagens de radiação de fundo foram subtraídas da contagem bruta para 

a obtenção da contagem final. 

 

 

3.4. Desdobramento dos Espectros Usando o Código BUNKI 

 

Para o arranjo da fig. 3.8 a 225 cm foi utilizado todas as esferas descritas no 

ítem 3.2.2 como um parâmetro de entrada no programa de desdobramento BUNKI. Os dados 

de entrada requeridos pelo programa para o processamento são: número de intervalos 

de energia, número e tipo de detector(es), tipo da matriz, código de desdobramento, 

número do espectro, cabeçalho, espectro inicial da fonte, temperatura, formato, 

perturbação, teste final, fator de suavização, fator de calibração, interações antes do 
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teste de erro, número máximo de interações e as contagens das esferas e suas 

incertezas. 

Os parâmetros de entrada foram ajustados dentro do espectro de referência 

ISO 8529-1 (2001) por LEMOS (2004). A saída deste programa é gerada em fluência, 

fluência, dose (RAD), equivalente de dose (REM) e porcentagem do equivalente de 

dose total. Com estas saídas foi possível plotar gráfico de fluência em letargia em 

função do intervalo de energia em escala logarítmica. Foram usados 25 intervalos de 

energiasa. Com este gráfico foi possível a visualização dos espectros da fonte 241Am-

Be, com e sem a presença do cone de sombra nas distâncias especificadas. 

 

 

3.5. Cálculo de H*(10) utilizando o desdobramento do BUNKI 

 

A resposta da saída do programa BUNKI, é convertida para a fluência e 

equivalente de dose utilizando as contagens das esferas como entrada para a 

execução do pograma. 

Esta fluência gerada pelo código BUNKI, dentro dos intervalos de energia é 

convertida para o H*(10), isto é, equivalente de dose ambiente, grandeza operacional, 

por meio de de fatores de conversão h*Φ(10,0°) fornecidos pela ISO 12789 – 2 (2008). 

O h*Φ(10,0°) é um fator de conversão para nêutrons utilizado na obtenção da 

conversão da fluência de nêutrons para o respectivo equivalente de dose ambiente em 

cada intervalo de energia representativo desta grandeza. Este fator de conversão tem 

como unidade pSv.cm2. 

O fator de conversão é representativo na esfera da ICRU a 10 mm de 

profundidade do material equivalente da esfera sendo com uma irradiação a zero grau 

em relação ao feixe incidente da fonte, ou seja, paralelamente, a direção do feixe, 

H*(d,θ), onde d é a profundidade e θ é o ângulo de irradiação.  

A conversão para o H*(10) é feita multiplicando-se o fator de conversão, h*, 

pela sua respectiva  fluência daquela energia, tendo como resultado o equivalente de 

dose ambiente daquela respectiva energia. 
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3.6. Arranjo Experimental e a Metodologia com os Monitores de Área 

 

Os monitores FH40G FHT752 e FH40G FHT762, apresentados nas Figuras 

3.2 e 3.3 respectivamente, apresentam um formato cilíndrico. São instrumentos 

utilizados para medição da grandeza operacional equivalente de dose ambiente, 

H*(10), em campos de nêutrons. Foram consideradas duas distâncias fonte-detector 

(100 cm e 225 cm) dos experimentos anteriores, e foram realizadas medições com e 

sem o cone de sombra posicionado entre a fonte e o detector. A Figura 3.9 apresenta 

um dos monitores e o cone de sombra posicionado sobre os carrinhos que deslizam 

sobre trilhos. 

 

 

Figura 3.9. Cone de sombra entre a fonte e o detector 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Medidas do Espalhamento Usando as Esferas de Bonner 

 

Nas Tabelas 4.1 a 4.4 são apresentadas as contagens obtidas para cada 

esfera: a contagem bruta, a contagem da radiação de fundo e a contagem final 

(contagem bruta menos a radiação de fundo) com sua incerteza padrão para 95%. 

 

Tabela 4.1. Contagem Bruta, radiação de fundo e contagem final das esferas sem 

cone de sombra na distância de 100 cm. 

Esfera 

(cm)(polegada) 

Contagem bruta Radiação de fundo Contagem Final 

    

5,08 (2) 727 17 710 ± 21 

7,62 (3) 2042 22 2020 ± 14 

12,70 (5) 6337 15 6322 ± 145 

20,32 (8) 8928 32 8896 ± 117 

25,40 (10) 8028 11 8017 ± 118 

30,48 (12) 6905 25 6880 ± 63 

 

Tabela 4.2. Contagem Bruta, radiação de fundo e contagem final do espectro de 

241Am-Be com cone de sombra na distância de 100 cm. 

Esfera 

(cm)(polegada) 

Contagem bruta Radiação de fundo Contagem Final 

    

5,08 (2) 293 19 274 ± 25 

7,62 (3) 522 19 503 ± 10 

12,70 (5) 882 15 868 ± 29 

20,32 (8) 777 10 766 ± 28 

25,40 (10) 651 15 636 ± 37 

30,48 (12) 524 12 512 ± 24 
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Nos espectros obtidos pelo programa BUNKI das medições utilizando o cone 

de sombra, apresentados nas Figuras 4.1 e 4.2, nota-se uma modificação do formato 

da curva espectral, com aumento relativo da fluência de nêutrons na região de 

energias mais baixas, em relação ao feixe direto, evidenciando a presença de 

nêutrons espalhados. 

 

 

Tabela 4.3. Contagem Bruta, radiação de fundo e contagem final do espectro de 

241Am-Be sem cone de sombra na distância de 225 cm. 

Esfera 

(cm)(polegada) 

Contagem bruta Radiação de fundo Contagem Final 

5,08 (2) 287 63 224 ± 17 

7,62 (3) 673 14 659 ± 39 

12,70 (5) 1711 16 1695 ± 33 

20,32 (8) 2106 11 2095 ± 35 

25,40 (10) 1867 18 1849 ± 32 

       30,48 (12) 1603 11 1592 ± 49 

    

 

 

 

Tabela 4.4. Contagem Bruta, radiação de fundo e contagem final do espectro de 

241Am-Be com cone de sombra na distância de 225 cm. 

Esfera 

(cm)(polegada) 
Contagem bruta Radiação de fundo Contagem Final 

5,08 (2) 410 33 377 ± 17 

7,62 (3) 724 32 692 ± 31 

12,70 (5) 1125 26 1099 ± 56 

20,32 (8) 994 28 966 ± 32 

25,40 (10) 781 26 755 ± 49 

30,48 (12) 633 19 614 ± 25 

 

Nos espectros obtidos pelo programa BUNKI das medições utilizando o cone 

de sombra, apresentados nas Figuras 4.1 e 4.2, nota-se uma modificação do formato 
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da curva espectral, com aumento relativo da fluência de nêutrons na região de 

energias mais baixas, em relação ao feixe direto, evidenciando a presença de 

nêutrons espalhados.  

 

Nas tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4,4 estão apresentadas as contagens totais 

referentes a média de dez ou cinco (em metodologia entendi que foram realizadas 5, 

ou não) medições com cada esfera, 2”, 3”, 5”, 8”, 10”, 12” utilizando ou não o cone de 

sombra. Com estas contagens foi possível, por meio do programa BUNKI, fazer o 

desdobramento referente às contagens destas esferas. Este desdobramento permite 

avaliar intervalos de energia dos quais deseja-se conhecer o respectivo espectro em 

energia da fonte de nêutrons de 241Am-Be. O próprio programa BUNKI ao fazer a 

deconvolução destas contagens das esferas fornece a fluência da fonte separando-as 

em diferentes intervalos de energias. Estes intervalos de energia estão representados 

nas tabelas 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 

Os valores gerados pelo programa BUNKI por meio dos resultados das 

contagens utilizando as esferas de Bonner são apresentados na Tabela 4.5 

juntamente com os seus respectivos espectros. Nas Figuras 4.1 e 4.2 são 

apresentados os espectros da fonte de nêutrons, que correspondem à saída do 

programa BUNKI, estão mostrados em fluência  x energia.  

 Nas tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4,4 estão apresentadas as contagens totais 

referentes à média de dez em metodologia entendi que foram realizadas 5, ou não) 

medições com cada esfera, 2”, 3”, 5”, 8”, 10”, 12” utilizando ou não o cone de sombra. 

Com estas contagens foi possível por meio do programa BUNKI, fazer o 

desdobramento referente às contagens destas esferas. Este desdobramento permite 

avaliar intervalos de energia dos quais quer se conhecer o respectivo espectro em 

energia da fonte de nêutrons de 241Am-Be. O próprio programa BUNKI ao fazer a 

deconvolução destas contagens das esferas fornece a fluência da fonte separando-as 

em diferentes intervalos de energias. Estes intervalos de energia estão representados 

nas tabelas 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 

A Tabela 4.9 apresenta as contagens para o feixe direto em função da 

energia calculada pela subtração do espectro sem cone subtraído do espectro com 

cone. Dito mais adiante. 
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Tabela 4.5. Valores gerados pelo programa BUNKI através dos resultados das 

contagens utilizando as esferas de Bonner: SEM CONE – 100 cm. 

BIN ENERGIA 

MeV 

ISO 

12789 

h*Φ(10) 

(pSv.cm2) 

FLUÊNCIA 

CORRIGIDA 

H*(10) 

(pSv) 

      

1 4,140E-07 2,00E-07 13,5 4,23E+02 5,714E+02 

2 6,826E-07 5,00E-07 13,6 5,65E+02 7,682E+03 

3 1,445E-06 1,00E-06 13,3 3,76E+02 5,000E+03 

4 3,059E-06 2,00E-06 12,9 1,50E+02 1,929E+03 

5 6,476E-06 5,00E-06 12,0 6,05E+01 7,265E+02 

6 1,371E-05 1,00E-05 11,3 2,72E+01 3,071E+02 

7 2,902E-05 2,00E-05 10,6 1,69E+01 1,790E+02 

8 6,144E-05 5,00E-05 9,9 2,39E+01 2,363E+02 

9 1,301E-04 1,00E-04 9,4 3,37E+01 3,166E+02 

10 2,754E-04 2,00E-04 8,9 4,760E+01 4,232E+02 

11 5,929E-04 5,00E-04 8,3 7,01E+01 5,820E+02 

12 1,234E-03 9,38E-04* 7,95* 9,72E+01 7,726E+02 

13 2,613E-03 2,00E-03 7,7 1,44E+02 1,110E+03 

14 5,531E-03 4,25E-03* 7,925* 2,13E+02 1,686E+03 

15 1,171E-02 8,75E-03* 9,875* 3,14E+02 3,101E+03 

16 2,479E-02 2,00E-02 16,6 4,48E+02 7,439E+03 

17 5,247E-02 4,00E-02* 32,4* 5,96E+02 1,932E+04 

18 1,111E-01 7,00E-02 60 6,95E+02 4,172E+04 

19 2,237E-01 1,63E-01* 141,5* 6,66E+02 9,422E+04 

20 4,508E-01 3,50E-01* 255,25* 7,12E+02 1,817E+05 

21 9,072E-01 7,00E-01 375 1,03E+03 3,850E+05 

22 1,872E+00 1,40E+00* 423,75* 3,45E+03 1,462E+06 

23 3,679E+00 2,75E+00* 414* 1,37E+04 5,686E+06 

24 7,408E+00 5,50E+00* 402,5* 2,15E+04 8,650E+06 

25 1,492E+01 1,20E+01 480 2,24E+03 1,076E+06 

*Valor de energia que não consta na ISO 12789. Calculado por interpolação. 
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Os valores gerados pelo programa BUNKI por meio dos resultados das contagens 

utilizando as esferas de Bonner são apresentados na Tabela 4.5 juntamente com os 

seus respectivos espectros. Nas Figuras 4.1 e 4.2 são apresentados os espectros da 

fonte de nêutrons, que correspondem à saída do programa BUNKI, estão mostrados 

em fluência em letargia x energia? devido sua facilidade de visualização.  
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Tabela 4.6. Valores gerados pelo programa BUNKI através dos resultados das 

contagens utilizando as esferas de Bonner: COM CONE – 100 cm. 

 

BIN ENERGIA 

MeV 

ISO 

12789 

h*Φ(10) 

(pSv.cm2) 

FLUÊNCIA 

CORRIGIDA 

H*(10) 

(pSv) 

      

1 4,140E-07 2,00E-07 13,5 1,02E+03 1,374E+04 

2 6,826E-07 5,00E-07 13,6 1,67E+01 2,277E+02 

3 1,445E-06 1,00E-06 13,3 2,63E+01 3,492E+02 

4 3,059E-06 2,00E-06 12,9 2,76E+01 3,558E+02 

5 6,476E-06 5,00E-06 12,0 2,95E+01 3,542E+02 

6 1,371E-05 1,00E-05 11,3 3,19E+01 3,609E+02 

7 2,902E-05 2,00E-05 10,6 3,49E+01 3,700E+02 

8 6,144E-05 5,00E-05 9,9 3,82E+01 3,786E+02 

9 1,301E-04 1,00E-04 9,4 4,19E+01 3,934E+02 

10 2,754E-04 2,00E-04 8,9 4,55E+01 4,048E+02 

11 5,929E-04 5,00E-04 8,3 5,00E+01 4,148E+02 

12 1,234E-03 9,38E-04* 7,95* 5,04E+01 4,005E+02 

13 2,613E-03 2,00E-03 7,7 5,38E+01 4,140E+02 

14 5,531E-03 4,25E-03* 7,925* 5,63E+01 4,461E+02 

15 1,171E-02 8,75E-03* 9,875* 6,32E+01 6,243E+02 

16 2,479E-02 2,00E-02 16,6 8,70E+01 1,444E+03 

17 5,247E-02 4,00E-02* 32,4* 2,35E+02 7,627E+04 

18 1,111E-01 7,00E-02 60 5,19E+02 3,114E+04 

19 2,237E-01 1,63E-01* 141,5* 6,12E+02 8,667E+04 

20 4,508E-01 3,50E-01* 255,25* 3,22E+02 8,207E+04 

21 9,072E-01 7,00E-01 375 1,07E+02 4,028E+04 

22 1,872E+00 1,40E+00* 423,75* 1,17E+02 4,974E+04 

23 3,679E+00 2,75E+00* 414* 4,91E+02 2,031E+05 

24 7,408E+00 5,50E+00* 402,5* 1,73E+03 6,960E+05 

25 1,492E+01 1,20E+01 480 4,64E+02 2,225E+05 

*Valor de energia que não consta na ISO 12789. Calculado por interpolação. 
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Tabela 4.7. Valores gerados pelo programa BUNKI através dos resultados das 

contagens utilizando as esferas de Bonner: SEM CONE – 225 cm. 

 

BIN ENERGIA 

MeV 

ISO 

12789 

h*Φ(10) 

(pSv.cm2) 

FLUÊNCIA 

CORRIGIDA 

H*(10) 

(pSv) 

1 4,140E-07 2,00E-07 13,5 5,75E+02 7,766E+03 

2 6,826E-07 5,00E-07 13,6 9,68E+00 1,317E+02 

3 1,445E-06 1,00E-06 13,3 1,38E+01 1,831E+02 

4 3,059E-06 2,00E-06 12,9 1,27E+01 1,632E+02 

5 6,476E-06 5,00E-06 12,0 1,15E+01 1,381E+02 

6 1,371E-05 1,00E-05 11,3 1,04E+01 1,171E+02 

7 2,902E-05 2,00E-05 10,6 9,20E+00 9,754E+01 

8 6,144E-05 5,00E-05 9,9 8,04E+00 7,959E+01 

9 1,301E-04 1,00E-04 9,4 6,91E+00 6,492E+01 

10 2,754E-04 2,00E-04 8,9 5,88E+00 5,233E+01 

11 5,929E-04 5,00E-04 8,3 5,23E+00 4,341E+01 

12 1,234E-03 9,38E-04* 7,95* 4,96E+00 3,941E+01 

13 2,613E-03 2,00E-03 7,7 8,02E+00 6,174E+01 

14 5,531E-03 4,25E-03* 7,925* 2,30E+01 1,822E+02 

15 1,171E-02 8,75E-03* 9,875* 6,31E+01 6,235E+02 

16 2,479E-02 2,00E-02 16,6 1,63E+02 2,707E+03 

17 5,247E-02 4,00E-02* 32,4* 3,79E+02 1,226E+04 

18 1,111E-01 7,00E-02 60 7,14E+02 4,282E+04 

19 2,237E-01 1,63E-01* 141,5* 8,43E+02 1,193E+05 

20 4,508E-01 3,50E-01* 255,25* 6,23E+02 1,590E+05 

21 9,072E-01 7,00E-01 375 3,84E+02 1,440E+05 

22 1,872E+00 1,40E+00* 423,75* 5,17E+02 2,190E+05 

23 3,679E+00 2,75E+00* 414* 1,95E+03 8,082E+05 

24 7,408E+00 5,50E+00* 402,5* 5,77E+03 2,321E+06 

25 1,492E+01 5,50E+00 480 1,36E+03 6,519E+05 

*Valor de energia que não consta na ISO 12789. Calculado por interpolação. 
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Tabela 4.8. Valores gerados pelo programa BUNKI através dos resultados das 

contagens utilizando as esferas de Bonner: COM CONE - 225 cm. 

BIN 

 

ENERGIA 

MeV 

ISO 

12789 

h*Φ(10) 

(pSv.cm2) 

FLUÊNCIA 

CORRIGIDA 

H*(10) 

(pSv) 

1 4,140E-07 2,00E-07 13,5 6,15E+02 8,302E+03 

2 6,826E-07 5,00E-07 13,6 1,22E+01 1,658E+02 

3 1,445E-06 1,00E-06 13,3 2,20E+01 2,932E+02 

4 3,059E-06 2,00E-06 12,9 2,63E+01 3,391E+02 

5 6,476E-06 5,00E-06 12,0 3,08E+01 3,700E+02 

6 1,371E-05 1,00E-05 11,3 3,55E+01 4,012E+02 

7 2,902E-05 2,00E-05 10,6 3,99E+01 4,227E+02 

8 6,144E-05 5,00E-05 9,9 4,33E+01 4,285E+02 

9 1,301E-04 1,00E-04 9,4 4,53E+01 4,256E+02 

10 2,754E-04 2,00E-04 8,9 4,54E+01 4,044E+02 

11 5,929E-04 5,00E-04 8,3 4,45E+00 3,697E+01 

12 1,234E-03 9,38E-04* 7,95* 3,92E+01 3,115E+02 

13 2,613E-03 2,00E-03 7,7 3,61E+01 2,777E+02 

14 5,531E-03 4,25E-03* 7,925* 3,37E+01 2,668E+02 

15 1,171E-02 8,75E-03* 9,875* 3,78E+01 3,735E+02 

16 2,479E-02 2,00E-02 16,6 8,67E+01 1,439E+03 

17 5,247E-02 4,00E-02* 32,4* 2,01E+02 6,500E+03 

18 1,111E-01 7,00E-02 60 3,53E+02 2,117E+04 

19 2,237E-01 1,63E-01* 141,5* 3,43E+02 4,848E+04 

20 4,508E-01 3,50E-01* 255,25* 1,78E+02 4,535E+04 

21 9,072E-01 7,00E-01 375 9,02E+01 3,382E+04 

22 1,872E+00 1,40E+00* 423,75* 1,08E+02 4,580E+04 

23 3,679E+00 2,75E+00* 414* 4,15E+02 1,719E+05 

24 7,408E+00 5,50E+00* 402,5* 1,04E+03 4,205E+05 

25 1,492E+01 5,50E+00 480 1,94E+02 9,312E+04 

*Valor de energia que não consta na ISO 12789. Calculado por interpolação. 
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Tabela 4.9. Contagens para o feixe direto em função da energia calculada pela 

subtração do espectro sem cone subtraído do espectro com cone. Os espectros foram 

gerados utilizando o programa BUNKI através dos resultados das contagens utilizando 

as esferas de Bonner. 

BIN ENERGIA 100 cm  225 cm 

 MeV FEIXE 

DIRETO 

H*(10) 

Sv/h 

FEIXE 

DIRETO 

H*(10) 

Sv/h 

1 4,14E-07 -5,97E+02 -8,06E+03 2,68E+02 3,61E+03 

2 6,83E-07 5,48E+02 7,46E+03 3,58E+00 4,87E+01 

3 1,45E-06 3,50E+02 4,65E+03 2,80E+00 3,72E+01 

4 3,06E-06 1,22E+02 1,58E+03 -4,50E-01 -5,81E+00 

5 6,48E-06 3,10E+01 3,72E+02 -3,90E+00 -4,68E+01 

6 1,37E-05 -4,70E+00 -5,31E+01 -7,35E+00 -8,31E+01 

7 2,90E-05 -1,80E+01 -1,91E+02 -1,08E+01 -1,14E+02 

8 6,14E-05 -1,43E+01 -1,42E+02 -1,36E+01 -1,35E+02 

9 1,30E-04 -8,20E+00 -7,71E+01 -1,57E+01 -1,48E+02 

10 2,75E-04 2,10E+00 1,87E+01 -1,68E+01 -1,50E+02 

11 5,93E-04 2,01E+01 1,67E+02 3,01E+00 2,49E+01 

12 1,23E-03 4,68E+01 3,72E+02 -1,46E+01 -1,16E+02 

13 2,61E-03 9,02E+01 6,95E+02 -1,00E+01 -7,72E+01 

14 5,53E-03 1,57E+02 1,24E+03 6,15E+00 4,87E+01 

15 1,17E-02 2,51E+02 2,48E+03 4,42E+01 4,36E+02 

16 2,48E-02 3,61E+02 5,99E+03 1,20E+02 1,99E+03 

17 5,25E-02 3,61E+02 1,17E+04 2,79E+02 9,02E+03 

18 1,11E-01 1,76E+02 1,06E+04 5,38E+02 3,23E+04 

19 2,24E-01 5,40E+01 7,64E+03 6,72E+02 9,50E+04 

20 4,51E-01 3,90E+02 9,95E+04 5,34E+02 1,36E+05 

21 9,07E-01 9,23E+02 3,46E+05 3,39E+02 1,27E+05 

22 1,87E+00 3,33E+03 1,41E+06 4,63E+02 1,96E+05 

23 3,68E+00 1,32E+04 5,47E+06 1,74E+03 7,21E+05 

24 7,41E+00 1,98E+04 7,96E+06 5,25E+03 2,11E+06 

25 1,49E+01 1,78E+03 8,52E+05 1,29E+03 6,18E+05 

 

 Os valores negativos em algumas energias apresentados na Tabela 4.9 para 

o feixe direto são decorrentes da estatística de contagem para a faixa de energia com 

menor ocorrência de nêutrons. Com o aumento do tempo de contagem para estas 
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faixas negativas provavelmente haverá a supressão. No caso de H*(10) os valores 

negativos não deveriam ser zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Fluência em função da energia para a distância de 100 cm fonte-esfera 

sem cone de sombra, com cone de sombra e feixe direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Fluência em função da energia para a distância de 225 cm fonte-esfera 

sem cone de sombra, com cone de sombra e feixe direto. 
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Os gráficos do espectro obtidos por meio do programa BUNKI apresentaram 

modificação do formato da curva espectral. Observou-se um aumento relativo da 

fluência de nêutrons na região de energias da faixa intermediária para rápida. Este 

aumento de fluência em uma região mais baixa que a rápida evidencia a geração de 

espalhamento de nêutrons vindo da fonte devido presença de nêutrons espalhados no 

ar e nos materiais ao redor do SBE. 

Utilizando os dados apresentados na Tabela 4.9, corrigindo para o tempo de 

contagem, pode-se calcular o valor total para H*(10) para as distâncias de 100 cm e 

225 cm utilizando as esferas de Bonner, sendo 116,5±11,7 (Sv.h-1) e 29,1±2,9  

(Sv.h-1)  respectivamente. A estimativa da incerteza no cálculo H*(10) de 10% foi 

baseada na incerteza da medida realizada pela esfera de Bonner de 5,08 cm que foi 

de 7,5% para a distância de 100 cm e de 9,1% para 225 cm. 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados das medições realizadas com as 

esferas de Bonner para a fonte 241Am-Be para as distâncias de 100 cm e 225 cm com 

e sem o cone de sombra posicionado entre a fonte e o detector.  

 

 

Tabela 4.10. Valores de H*(10) utilizando a esferas de Bonner para as distâncias de 

100 cm e 225 cm utilizando ou não o cone de sombra. 

Distância 
H*(10) (Sv.h-1) 

Sem cone Com cone Direto 

100 cm  126,9±12,7 10,4 ± 1,0 116,5 ± 11,7 

225 cm  32,3±3,2 3,2 ± 0,3 29,1 ± 2,9 

 

 

 

2. Medidas Usando Monitor de Área 

 

Foram realizadas medições do equivalente de dose ambiente, H*(10), 

utilizando os monitores gasosos de área FH40GL FHT752 e FH40G FHT762 para a 

fonte 241Am-Be para as distâncias de 100 cm e 225 cm com e sem o cone de sombra 

posicionado entre a fonte e o detector. 



49 

A Tabela 4.11 apresenta os resultados das medições realizadas com o 

monitor de área FH40GL FHT752 e a Tabela 4.12 apresenta os resultados para o 

monitor FH40G FHT762 para a fonte 241Am-Be para as distâncias de 100 cm e 225 cm 

com o sem o cone de sombra posicionado entre a fonte e o detector.  

 

Tabela 4.11. Valores de H*(10) utilizando o monitor de área FHT752 para as distâncias 

de 100 cm e 225 cm utilizando ou não o cone de sombra. 

Distância 
H*(10) (µSv/h) 

Sem cone Com cone Direto 

100 cm  123,7±2,9 9,0±0,2 114,7±2,9 

225 cm  28,5±1,0 5,8±0,3 22,7±1,0 

 

 

Tabela 4.12. Valores de H*(10) utilizando o monitor de área FHT762 para as distâncias 

de 100 cm e 225 cm utilizando ou não o cone de sombra.  

Distância 
H*(10) (µSv/h) 

Sem cone Com cone Direto 

100 cm  119,6±1,9 7,5±0,2 112,1±1,9 

225 cm  27,5±0,8 4,8±0,1 22,7±0,8 

 

 

 

A Tabela 4.13 apresenta a comparação dos resultados obtidos para H*(10) 

devido ao feixe direto utilizando as esferas de Bonner e os monitores de área. Verifica-

se grande concordância entre os resultados obtidos por diferentes detectores e 

procedimentos de cálculo.  

A maior variação, para 100 cm de distância, foi de cerca de 4% entre as 

esferas de Bonner e o monitor de área FHT762. Enquanto que, para 225 cm de 

distância, os resultados obtidos com os monitores de área foram semelhantes, porém, 

a diferença para as esferas de Bonner foi de 28%. Este resultado é indicativo da 

necessidade de utilizar tempo de contagem mais longo para as esferas de Bonner 

visando melhorar a estatística de contagem, pois os cálculos relativos a este detector 

com esferas de Bonner são mais complexos. 
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Tabela 4.13. Comparação dos resultados obtidos para H*(10) devido ao feixe direto 

utilizando as esferas de Bonner e os monitores de área. 

Distância 

H*(10) (µSv/h) 

Esferas de 

Bonner 
FHT752 FHT762 

100 cm  116,5 ± 11,7 114,7 ± 2,9 112,1 ± 1,9 

225 cm  29,1 ± 2,9 22,7 ± 1,0 22,7 ± 0,8 

 

 

A Tabela 4.14 apresenta a comparação dos fatores de correção para o 

espalhamento de nêutrons devido à fonte 241Am-Be para as distâncias de 100 cm e 

225 cm obtidos para H*(10) utilizando as esferas de Bonner e os monitores de área. 

 

  

Tabela 4.14. Comparação dos fatores de correção para o espalhamento de nêutrons 

devido à fonte 241Am-Be para as distâncias de 100 cm e 225 cm obtidos para H*(10) 

utilizando as esferas de Bonner e os monitores de área. 

Distância 

Fator de correção (total/direto) 

Esferas de 

Bonner 
FHT752 FHT762 

100 cm  1,089 ± 0,158 1,078 ± 0,037 1,067 ± 0,025 

225 cm  1,111 ± 0,156 1,256 ± 0,071 1,211 ± 0,055 

 

 

 Os fatores de correção para a distância de 100 cm são semelhantes para os 

três detectores, apresentando a maior variação de 2% entre as esferas de Bonner e o 

monitor FHT762. 

 Os fatores de correção para a distância de 225 cm são semelhantes para os 

monitores, porém entre os monitores e as esferas de Bonner a diferença chega a 12%. 

 Na distância de 225 cm as contagens das esferas de Bonner não 

apresentaram boa estatística de contagem o que foi visto também na distância de 100 

cm entre as esferas e a fonte. Valores negativos para o feixe direto foram observados 
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devido a necessidade da interpolação de intervalos de energia não apresentados pela 

deconvolução dos dados do programa BUNKI. Os fatores de correção para o 

espalhamento de nêutrons indicam que a contribuição no feixe de nêutrons devido ao 

espalhamento na distância de 100 cm chega a 10%, enquanto que na distância de 225 

cm chega a 25%.. 

 Portanto, verifica-se a necessidade de considerar a influência do 

espalhamento no cálculo da fluência de nêutrons na sala de baixo espalhamento do 

Laboratório de Nêutrons que atualmente não é considerado. 

 Apesar dos fatores de correção calculados pelas esferas de Bonner não 

serem considerados na avaliação final foram introduzidos para correção do valor final 

do equivalente de dose ambiente. 

 

 

 



52 

5. CONCLUSÃO 

Medições do fluxo de nêutrons para a fonte 241Am-Be nas distâncias 100 cm e 

225 cm foram realizadas no salão de baixo espalhamento do Laboratório de Nêutrons 

do LMNRI utilizando as esferas de Bonner e monitores de área FH40GL FHT752 e 

FH40G FHT762. Em todos os casos foram realizadas medidas com e sem o cone de 

sombra posicionado entre a fonte e o detector. 

O programa BUNKI proporciona condições de cálculo do espectro de energia 

de nêutrons utilizando as medições realizadas com as esferas de Bonner, permitindo 

avaliar os intervalos de energia de interesse para o respectivo espectro em energia da 

fonte de nêutrons de 241Am-Be.  

A comparação entre os resultados obtidos para H*(10) utilizando as esferas 

de Bonner e os monitores de área para a distância de 100 cm demonstra grande 

concordância entre os resultados obtidos pelos diferentes detectores e procedimentos 

de cálculo apresentando a maior variação de 2% entre as esferas de Bonner e o 

monitor FHT762. 

 Apesar dos fatores de correção para a distância de 225 cm serem 

semelhantes para os monitores, a diferença, quando comparados com esferas de 

Bonner chega a 12%. 

 A avaliação dos fatores de correção calculados com as esferas de Bonner 

indica que a incerteza nestes fatores é elevada quando comparada com os resultados 

dos monitores. Todavia, os resultados obtidos com este detector com esferas de 

Bonner podem ser utilizados para avaliação da fluência de nêutrons em função da 

energia. 

Os espectros obtidos do programa BUNKI das medições utilizando as esferas 

de Bonner apresentam modificação do formato da curva espectral com aumento 

relativo da fluência de nêutrons na região de energias mais baixas, em relação ao 

feixe direto, evidenciando a presença de nêutrons espalhados no ar e nos materiais a 

o redor do SBE justificando a necessidade de quantificar estes eventos para posterior 

correções nas medições.  

 Os fatores de correção para o espalhamento de nêutrons indicam que a 

contribuição no feixe de nêutrons devido ao espalhamento na distância de 100 cm 

chega a 10%, enquanto que na distância de 225 cm chega a 25%. 

 Há necessidade de considerar a influência do espalhamento no cálculo da 

fluência de nêutrons na sala de baixo espalhamento do Laboratório de Nêutrons. 

  



53 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ATTIX, F. H., 1986, Introduction to Radiological Physics and Radiation dosimetry – Ed. 

John Wiley&Sons Inc., Canada. 

 

AWSCHALOM, M.; SANNA, R.S., 1985, Applications of Bonner Sphere Detectors in 

Neutron Field Dosimetry, Radiation Protection Dosimetry, 10 pp. 89-101. 

 

BRAMBLETT, R. L.; EDWING, R. I., BONNER, T. W., 1960, A new type of Neutron 

Spectrometer, Nuclear Instruments and Methods, 9, pp. 1-12. 

 

CNEN-NN3.01, 2011, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. 

 

CRUZATE, J.A.; CARELLI, J.L.; GREGORI B. N., 2007, Bonner Sphere Spectrometer, 

Workshop on Uncertainty Assessment in Computational Dosimetry: A Comparison of 

Aproches, Bologna, Itália, 8-10 Octubre. 

 

FONSECA, E.S.; PEREIRA, W.W.; LEITE, J.O.; PATRÃO, K.C.S., “Metrologia de 

Nêutrons no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes”, 2005. 

 

HARVEY, W.F., HOFFMAN, J.M., BLISS, J.L., BRAKE, R.J., 1993, Personal Neutron 

Dosimetry Improvements at Los Alamos National Laboratory, Radiation Protection 

Dosimetry, 47(1/4), pp. 391-395. 

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, 

1985, Determination of Dose Equivalents Resulting from External Radiation Sources, 

ICRU Publications Report 39, BETHESDA. 

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION – ICRP, 

Recommendation of the ICRP, Publication 103, 2007. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2001, Reference 

Neutron Radiations – Part 1: Characteristics and Methods of Production, Standard 

ISO 8529-1. Geneva, ISO. 



54 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2000, Calibration 

Fundamentals of Radiation Protection Devices Related to the Basic Quantities 

Characterizing the Radiation Field, Reference Neutron Radiations, – ISO 8529-2, 

GENEVA, ISO. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1996, Procedures for 

calibrating and determining the response of neutron protection purposes, ISO 10647,   

1 edition, GENEVA, ISO. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008, Reference 

Radiations Fields – Part 2: Calibration Fundamentals Related to the Basic 

Quantities, Standard ISO 12789-2. Geneva, ISO. 

 

JJOHNSON, T. L, GORBICS, S. G., 1981, “An Iterative Perturbation Method for 

Unfolding Neutron Spectron form Bonner Sphere Data”, Health Physics. 41, 859, 

Washington, USA 

 

KHABAZ, R.; HAKIMABAD, H. M., 2011, Determination of 241Am-Be Spectra using 

Bonner Sphere Spectrometer by Applying Shadow Cone Technique in Calibration, 

Journal of Applied Sciences, ISSN 1812-5654/DOI: 10.3923/jas. 

 

KHABAZ, R.; MIRI, S. H., 2011, Development of a Bonner sphere spectrometer with 

emphasis on decreasing the contribution of scattering by using a new designed 

shadow cone, Journal Radional Nucl. Chem, 11(289): pp. 789-794, DOI 

10.1007/s10967-011-1141-8. 

 

KNOLL, G. F., 1989, Radiation Detection and Measurement, 3 edition, JOHN WILEY & 

SONS. 

 

LNMRI, GRANDEZAS E UNIDADES PARA RADIAÇÃO IONIZANTE, 2002, CNEN NN. 

3.01 (11), Rio de Janeiro. 

 

LEMOS JÚNIOR, R. M. DE L., 2004, Medidas de Espectros de Referência de 

Nêutrons com o Espectrômetro de Multiesferas de Bonner, grau M Sc, INSTITUTO DE 

RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA, RIO DE JANEIRO. 



55 

 

NASH, A.E.; JOHNSON, T.L.; ZEMAN, G.H.; SNYDER, G.I.; RIEL, G.K.; WOO, K.; 

WANG, C.Y.; SCOFIELD, N.E., 1985, The Response of Albedo Neutrons Dosimeter to 

Moderated 241AmBe and 252Cf Neutron Sources, NRL Report 8909, WASHINGTON, 

DC. 

TESE DE MESTRADO, CARBONAR, A. W., PECEQUILO, B. R. S., 1983, 

Determinação do Conteúdo de Proteínas em Grãos pela Analise de Raios Gama 

Prontos de Captura Radioativa, São Paulo, IPEN 

 

TANNER R.J., MOLINOS C., ROBERTS N.J., BARTLETT D.T., HAGER L.G., JONES 

L.N., TAYLOR G.C., THOMAS D.J., 2006, “Practical implications of neutron survey 

instrument performance”, Health Protection Agency. 

 

THOMAS D. J.; ALEVRA A. V., 2002, Bonner Sphere Spectrometers – a critical review, 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 476, pp. 12–20 

http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(01)01379-1. 

 

THOMAS, D. J.; NOLTE, R., GREISSIER, V., 2011, What is neutron metrology and 

why is it needed?; IOP Publishing, Metrologia48(11) S225-S238 – doi: 

101088/0026_1394/48/6/S01. 

 

TSOULFANIDIS, N.; LANDSBERGER, S., 2010, Measurement and Detection of 

Radiation, 3 edition, CRC Press, 493p. 

 

VANHAVERE, F.; COECK M.; VERMEERSCH F., 2001, Procedures for Neutron 

Scattering Corrections in a Calibration Facility with a non-symmetric set-up, Radiation 

Protection Dosimetry, 93(1), pp. 5–10. 

 

WEELDEN, V.; BAART DE LA FAILLE, H.;YOUNG, E.; VAN DER LEUN, J., 1988, A 

new development in UVB phototheraphy – an effective treatment for psoriasis.  

Br. J. Dermatol., v. 119, p. 11 – 19 

 

ZAMBONI, CIBELE BUGNO, 2007, Fundamentos da Física de Nêutrons, 1 edição, 

São Paulo, Editora da Livraria da Física. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(01)01379-1

