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RESUMO 

 

Neste trabalho foi avaliada a contribuição de espalhamento de nêutrons, assim 

como a melhor metodologia para este cálculo, nas condições atuais de irradiação do 

Laboratório de Baixo Espalhamento do Laboratório de Metrologia de Nêutrons (LN) do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Foi utilizada uma fonte padrão de 
241

Am-Be e 

todos os métodos de avaliação recomendados na norma ANBT NBR ISO 8529-2 

aplicáveis à geometria do laboratório. As medições foram realizadas na grandeza taxa 

de fluência com um detector de 
6
LiI(Eu) moderado por uma esfera de polietileno de 8” 

de diâmetro, em 11 distâncias fonte-detector entre 52 e 300 cm, para a aplicação dos 

métodos de variação da distância; e a 100 e 225 cm, para a aplicação do método do cone 

de sombra. Os resultados mostram que até 100 cm a contribuição de espalhamento neste 

detector é menor do que 10%, mas chega a ultrapassar 40% a 300 cm, valor considerado 

como a contribuição máxima de espalhamento permitida na leitura de um dispositivo 

para aplicação destes métodos. Nas medições com o método do cone de sombra, foi 

utilizado um único cone de sombra com dimensões maiores do que o recomendado para 

a geometria utilizada. Este cone grande acarreta numa super sombra no detector, 

absorvendo não apenas o feixe direto de nêutrons, mas também parte dos nêutrons do 

feixe espalhado, causando uma subestimativa no valor do espalhamento calculado, 

principalmente a 225 cm. Como a contribuição de espalhamento depende da resposta de 

cada detector, com base nos resultados encontrados neste trabalho, recomenda-se que o 

método de ajuste reduzido para avaliação do espalhamento seja refeito para cada 

detector no ato de sua calibração, em qualquer grandeza de medição. Isto aplica-se, por 

exemplo,  na calibração de monitores de área em        e monitores individuas ativos 

em          . Para procedimentos de irradiação de dispositivos e amostras em geral 

nas grandezas fluência,          ,       , ou suas taxas, é necessário o 

conhecimento do valor verdadeiro da grandeza no ponto de interesse, que só pode ser 

obtida com um espectrômetro. Para esta avaliação, foi utilizado o espectrômetro de 

multiesferas de Bonner e o método do cone de sombra para as distâncias fonte-detector 

mais utilizadas na rotina de irradiação do LN: 100 e 225 cm. A contribuição de 

espalhamento nas grandezas operacionais foi de cerca de 8% a 100 cm, e de 20% a 

225 cm, mas apenas o valor calculado para a distância fonte-detector de 100 cm pode 

ser utilizado.  
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ABSTRACT 

 

This work evaluated the contribution of neutron scattering as well as the best 

methodology for their calculation in the current irradiation at the Low Scattering 

Laboratory of the Brazilian Neutron Metrology Laboratory (LN) of the Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria. A standard source of 
241

Am-Be and all evaluation methods 

recommended in the ABNT NBR ISO 8529-2 standard, applicable to the laboratory 

geometry, was used. Measurements were performed in the quantity fluence rate with a 

6
LiI(Eu) detector moderated by a polyethylene sphere of 8" diameter. Measurements 

were performed in 11 source-detector distances, between 52 and 300 cm for the 

application of the variation distance methods; and at 100 and 225 cm distances using the 

shadow cone method. The results show that up to 100 cm, the scattering contribution of 

this detector is less than 10%, but exceeds 40% at 300 cm. 40% is the maximum 

fraction of scattering contribution in the reading of a device so that these methods are 

still able to be used. Measurements with the shadow cone method were done with one 

shadow cone with larger dimensions than the recommended by the geometry used. This 

large shadow cone causes a overshadowing on the detector, absorbing not only the 

direct neutron, but also part of the scattered neutrons, causing an underestimation in the 

scattering value, especially at 225 cm. As the scattering contribution depends on the 

response of each detector, for calibration purposes in any measured quantity, it is 

recommended that their evaluation be redone for each detector employing the reduced-

fitting method. This applies, for example, for calibration of area monitors in        

and of active individual monitor in          . In the case of irradiation procedures of 

samples and devices in quantities such as: fluence,          ,       , or their rates, 

the knowledge of the true value of the quantities are required at the point of interest is 

necessary. This can only be obtained with a spectrometer. For this assessment, the 

Bonner sphere spectrometer together with the shadow cone method for the most 

employed distances in the calibration routine: 100 and 225 cm, was used. The scattering 

contribution in the operational quantities was about 8% at 100 cm, and 20% at 225 cm. 

But only the calculated result for the source-detector distance of 100 cm can be 

employed. At 225 cm, the evaluated scattering is sub-estimated. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório de Metrologia de Nêutrons (LN – http://ln.ird.gov.br), criado em 

1973, é um dos laboratórios de pesquisa do Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). Em 

1989, o INMETRO designou ao LNMRI, a responsabilidade de Laboratório Nacional 

na área de Radiações Ionizantes e hoje ele faz parte do Sistema Internacional de 

Metrologia. O LN é o laboratório de referência na área de metrologia de nêutrons, sendo 

responsável pela guarda e manutenção do Padrão Brasileiro de Fluência de Nêutrons, e 

pela realização da grandeza fluência de nêutrons. No desempenho de sua missão 

institucional, o LN desenvolve pesquisas nas áreas de metrologia e dosimetria de 

nêutrons, promovendo também a disseminação das grandezas operacionais equivalente 

de dose ambiente, H*(10), e equivalente de dose individual, Hp(10,α) para os 

instrumentos de medição de nêutrons utilizados por indústrias, centros de pesquisa e 

universidades em âmbito nacional e internacional, assegurando-lhes rastreabilidade 

(LN, 2014).  

 O LN é comparado metrologicamente ao Bureau International des Poids et 

Measures (BIPM, França) e tem sob sua responsabilidade os seguintes padrões: Fonte 

de 
241

Am-Be (Padrão Brasileiro de Fluência de Nêutrons) e Banho de Sulfato de 

Manganês (Sistema Absoluto de Padronização Primária de fontes de nêutrons, doado 

pelo BIPM ao INMETRO em 1996). Ele participa regularmente das comparações 

chaves organizadas pelo BIPM e também de comparações interlaboratoriais, de modo a 

demonstrar sua rastreabilidade e resultados de medições (LN, 2014). Desde 13 de 

setembro de 2013, o Banco de Dados do BIPM de Capacidades de Medição e 

Calibração (BIPM Calibration and Measurements Capabilities - CMC) publica, para o 

LN, que a incerteza expandida combinada relativa (para k = 2, nível de confiança de 

~ 95%) é de 8,5% para calibração de um instrumento sensível a nêutrons com fonte 

padrão de 
241

Am-Be nas grandezas  ̇         e  ̇     . Esta incerteza é válida para a 

faixa de  ̇      de 1,1×10
-6

 Sv/h a 4,4×10
-4 

Sv/h, e de 1,2×10
-6

 Sv/h a 4,7×10
-4

 Sv/h, 

para  ̇        , para medições realizadas a 100 cm de distância fonte-detector (BIPM, 

2014).  

Para grandezas físicas, em que há a necessidade de serem medidas precisamente, 

os requisitos metrológicos podem ser divididos em três categorias: padrões metrológicos 

apropriados, técnicas de calibração/irradiação e métodos de detecção considerando os 

http://ln.ird.gov.br/
http://ln.ird.gov.br/
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fatores de influência. No caso de medições com nêutrons, um fator de influência sempre 

presente é o espalhamento (THOMAS et al., 2011).   

Uma calibração ideal de um dispositivo sensível a nêutrons deveria ocorrer no 

espaço livre, ou seja, no vácuo e sem nenhum material próximo à fonte de nêutrons e o 

dispositivo, de modo a não acrescentar nenhuma influência externa na medição (ABNT 

NBR ISO, 2013a, EISENHAUER et al., 1987). Porém, numa situação real de 

calibração/irradiação, tem-se a presença do ar, de materiais que fazem parte do arranjo 

experimental como suporte de fontes e detectores e do laboratório (piso, teto e paredes 

do laboratório). A interação entre os nêutrons e estes materiais pode causar 

espalhamento dos nêutrons, mudando sua direção e energia. Por causa do espalhamento 

de nêutrons, o espectro de nêutrons medido num ponto do laboratório de calibração, não 

é o mesmo espectro que é emitido pela fonte de nêutrons (KIM et al., 2010). O 

espalhamento de nêutrons varia de ponto a ponto no laboratório de calibração e sua 

contribuição na leitura de um dispositivo sensível a nêutrons não é desprezível e deve 

ser corrigida (KIM et al., 2010). Esta influência é maior em dispositivos que são 

sensíveis a nêutrons de baixa energia (EISENHAUER et al., 1985).  Então, é 

recomendado que as calibrações sejam feitas em condições de baixo espalhamento de 

nêutrons (OLSHER et al., 2007, ABNT NBR ISO, 2013a). 

Para executar calibrações/irradiações em condições de baixo espalhamento, o 

LN possui um Laboratório de Baixo Espalhamento (LBE). O LBE é um prédio de 7 m 

por 18 m e altura de 6 m, com paredes e tetos formados por materiais de baixo 

espalhamento. Estas dimensões são muito maiores que as mínimas recomendadas pela 

norma ABNT NBR ISO 8529-2 (ABNT NBR ISO, 2013a). Entretanto, mesmo nestas 

condições favoráveis, a contribuição do espalhamento não pode ser evitada, 

principalmente quando se aumenta a distância à fonte. E qualquer mudança na estrutura 

ou nos materiais do laboratório e do arranjo experimental acarreta mudança no 

espalhamento e, assim, uma nova avaliação deve ser feita em cada instalação e 

configuração. 

Em 2012, o LBE do LN foi totalmente reformado, suas paredes e tetos foram 

substituídos por materiais como aço galvanizado e isopor para diminuir ainda mais o 

espalhamento causado por elas. Seu arranjo experimental para irradiação foi 

modificada, para melhor automatização e melhoria na reprodutibilidade do 

posicionamento da fonte e dos dispositivos a serem irradiados. Atualmente no LN, para 

calibrações com distância fonte e detector de até 100 cm, não é feita correção da 
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contribuição de espalhamento, sendo a mesma incluída no cálculo da incerteza 

expandida.  

 

1.1 Objetivo 

Avaliar a contribuição de espalhamento de nêutrons, assim como a melhor 

metodologia para este cálculo, nas condições atuais de irradiação do Laboratório de 

Baixo Espalhamento do Laboratório de Metrologia de Nêutrons do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (LBE/LN/IRD) para a fonte padrão de 
241

Am-Be, nas 

grandezas:  ,        e          , seguindo os métodos recomendados pela ABNT 

NBR ISO 8529-2 (ABNT NBR ISO, 2013a). 

 

1.1.1 Objetivos específicos  

 Avaliar o espalhamento de nêutrons com os métodos recomendados pela 

ABNT NBR ISO 8529-2 (ABNT NBR ISO, 2013a); 

 Comparar os resultados do espalhamento de nêutrons obtidos com os 

diferentes métodos e verificar quais são aplicáveis no LN e suas 

limitações; 

 Ajustar e calibrar o espectrômetro de multiesferas de Bonner; 

 Obter experimentalmente os espectros de nêutrons para fontes de   

241
Am-Be em algumas  distâncias fonte-detector; 

 Validar os espectros obtidos experimentalmente; 

 Calcular os fatores de correção do espalhamento a serem usados no LN 

nos processos de calibração e irradiação; 

 Estimar a incerteza associada aos fatores de correção de espalhamento; 

A Figura 1 mostra um pequeno diagrama que contem as etapas de 

desenvolvimento do trabalho realizado. 
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Figura 1: Diagrama mostrando o desenvolvimento deste trabalho  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Metrologia de nêutrons 

A essência da metrologia de nêutrons, na maior parte dos casos é a medição do 

número de nêutrons em um ponto. A grandeza de interesse pode levar em conta o 

número de nêutrons que atravessam uma área em um determinado tempo (taxa de 

fluência) ou o número de nêutrons emitidos por uma fonte em um determinado tempo 

(taxa de emissão de nêutrons) (THOMAS et al., 2011). Esta tarefa aparentemente 

simples se torna complicada devido à dificuldade de detecção uniforme dos nêutrons de 

diferentes energias, que podem variar de 0,025 eV até energias da ordem de GeV.  

 

2.1.1 Interação dos nêutrons com a matéria 

Nêutrons são partículas que possuem carga resultante nula e por isto não sofrem 

interações coulombianas, interagindo diretamente com o núcleo dos átomos. Os 

nêutrons interagem de vários modos com o núcleo (LAMARSH, 1972). São eles: 

 Espalhamento elástico (n, n): colisões nas quais o núcleo atingido pelo 

nêutron mantém inalteradas sua composição isotópica e sua energia 

interna. Neste caso, temos a conservação de energia. 

 Espalhamento inelástico (n, n’): o núcleo atingido pelo nêutron mantém 

inalterada sua composição isotópica, porém é levado para um estado 

excitado de energia. Neste caso, parte da energia do nêutron é transferida 

para o núcleo. 

 Reações de absorção: interações na qual o nêutron é absorvido pelo 

átomo, desaparecendo, e outra radiação é emitida. A absorção mais 

comum é a captura radioativa (n, γ). Nêutrons também podem 

desaparecer em reações com emissão de partículas carregadas tipo (n, p) 

ou (n, α), e também para dar origem a mais nêutrons (n, 2n) ou (n, pn). 

 Reações de Fissão: nêutrons colidem com determinados núcleos pesados, 

dividindo esses núcleos em dois fragmentos. Este tipo de interação tem 

uma alta liberação de energia. 

Os nêutrons são indiretamente ionizantes, e são detectados pela liberação de 

partículas carregadas. Para serem observados, os nêutrons precisam interagir e produzir 

algum tipo de radiação secundária. Quando esta radiação secundária também é 
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indiretamente ionizante, como no caso da radiação eletromagnética, os fótons, também 

têm de interagir dando lugar a partículas carregadas, sendo estas diretamente ionizantes. 

Nêutrons podem penetrar uma distância de muitos centímetros no detector sofrendo 

apenas espalhamento e com isto não sendo detectados (KNOLL, 1989). É conveniente 

adotar para propósitos metrológicos a seguinte classificação dos nêutrons, em função da 

sua energia (THOMAS et al., 2011):  

 Térmicos: energia < 0,5 eV; 

 Intermediários: 0,5 eV até 10 keV; 

 Rápidos: 10 keV até 10 MeV; 

 Alta energia: energia > 10 MeV. 

As reações com nêutrons térmicos são importantes por produzirem radiações 

secundárias com energia suficiente para serem detectadas (KNOLL, 1989). Nêutrons de 

mais alta energia sofrem predominantemente espalhamento inelástico, perdendo parte 

de sua energia a cada colisão, passando para uma energia mais baixa. Este processo é 

chamado de moderação dos nêutrons. Por ter um baixo número atômico (Z), o que 

provoca muitas reações de espalhamento inelástico, o hidrogênio é o mais eficiente 

moderador (KNOLL, 1989; LAMARSH, 1972).  

As interações dos nêutrons com a matéria são quantificadas através de 

probabilidades de interação. A probabilidade de interação é conhecida como seção de 

choque. A seção de choque varia bruscamente com a energia dos nêutrons e com a 

composição isotópica do material. Assim, para dado material, a probabilidade de 

interação com nêutrons de uma determinada faixa de energia (ex.: nêutrons térmicos) 

pode ser muito alta, enquanto para nêutrons de outra faixa de energia (ex.: nêutrons 

rápidos), pode ser praticamente desprezível (LAMARSH, 1972). 

 

2.1.2 Métodos de detecção de nêutrons 

Nêutrons são detectados através de reações nucleares que resultam na produção 

de partículas carregadas, como prótons, alfas e outros. Com isso, os detectores de 

nêutrons possuem algum núcleo para servir como alvo, que na interação com os 

nêutrons produzem partículas carregadas. Isto é, o núcleo alvo funciona com um 

conversor de nêutrons para radiação detectável. Devido ao fato da seção de choque 

variar bruscamente em função da energia dos nêutrons, as técnicas foram desenvolvidas 

para a detecção dos nêutrons separadamente em cada faixa de energia (KNOLL, 1989).  



 

7 

Para um material ser usado como detector de nêutrons é desejável que este 

material apresente algumas características: 

 Seção de choque: mais alta quanto possível para a região de interesse de 

detecção. 

 Dimensão: menor possível. 

 Material alvo: seja encontrado em abundância na natureza. Se for um 

isótopo é desejável que sua fabricação seja a mais econômica possível. 

 Energia liberada na captura de nêutrons (Valor Q) alta, de forma que seja 

fácil a discriminação com eventos provenientes de fótons.  

Para nêutrons térmicos e rápidos existem vários materiais com alta seção de 

choque, fazendo com que sua detecção seja mais apropriada. Já a seção de choque dos 

materiais em geral, para a faixa de energia dos nêutrons intermediários, apresentam 

picos ressonantes, dificultando sua detecção. Um exemplo pode ser visto na Figura 2, 

aonde é mostrada a seção de choque do átomo de 
238

U. Nesta figura, pode-se ver que a 

seção de choque na região intermediária possui picos ressonantes. Isso faz com que 

normalmente sejam mais usados, para a detecção de nêutrons, materiais que possuem 

alta seção de choque nas faixas térmica ou rápida.  

 

 

 

Figura 2: Seção de choque do 
238

U em função da energia do nêutron 
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2.1.2.1 Detecção de nêutrons térmicos 

Nêutrons térmicos são geralmente encontrados em reatores nucleares, embora 

estes nêutrons possam, através da moderação, ser produzidos por aceleradores ou fontes 

de radionuclídeos (THOMAS et al., 2011). As reações usadas para detecção de nêutrons 

térmicos geralmente produzem partículas pesadas carregadas, com um alto valor de 

energia liberada (valor Q da reação). Os elementos mais empregados na detecção de 

nêutrons térmicos são o 
10

B, 
6
Li e o 

3
He . Na Figura 3 é apresentada a seção de choque 

destes materiais em função da energia dos nêutrons incidentes. Os três apresentam seção 

de choque que cai na proporção do inverso do valor da velocidade dos nêutrons. Apesar 

do 
10

B e do 
3
He apresentarem seção de choque maior do que o 

6
Li, este isótopo ainda é o 

mais utilizado, pois possui o maior valor de Q. As reações desses elementos com os 

nêutrons são apresentadas na equação 1: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Seção de choque de materiais usados para detecção de nêutrons térmicos 
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2.1.2.2 Detecção de nêutrons rápidos 

Normalmente, as seções de choque dos átomos diminuem em função do 

aumento da energia, como pode ser visto nas seções de choque apresentadas na Figura 

3. Uma alternativa para a detecção dos nêutrons rápidos é a moderação destes nêutrons 

até a energia térmica, sendo então possível usar detectores de nêutrons térmicos para 

detectá-los. Isto pode ser feito cobrindo-se os detectores usados para nêutrons térmicos 

com material moderador. Usando uma espessura adequada de moderação, é possível 

fazer com que o nêutron rápido transfira energia através da moderação e chegue ao 

detector de nêutrons térmicos com energia na faixa térmica.  

Na Figura 4 é mostrado o desenho esquemático de um corte correspondente a 

um detector de nêutrons térmicos, coberto por material moderador e a incidência de três 

feixes de nêutrons. O feixe 1, na Figura 4, representa os nêutrons incidentes que são 

moderados até a faixa térmica e são detectados. O feixe 2 representa os nêutrons que são 

parcialmente ou totalmente moderados até a faixa térmica, mas escapam sem interagir 

com o detector. O feixe 3 representa os nêutrons que são capturados pelo moderador, 

ficando este em estado excitado e posteriormente emitindo um raio γ. Desta forma, 

através do uso de diferentes materiais e espessuras para moderação, é possível detectar 

nêutrons em uma ampla faixa de energia (KNOLL, 1989; AWSCHALOM e SANNA, 

1985). 

 

 

 

Figura 4: Moderação e detecção de nêutrons rápidos 

 

2.1.3 Grandezas 

A grandeza básica em metrologia de nêutrons é a taxa de fluência,  ̇ , 

(THOMAS et al., 2011). Esta grandeza é definida como o quociente da taxa de 

partículas dN incidentes em uma esfera infinitesimal com área infinitesimal da (secção 

γ 
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reta perpendicular ao feixe). Portanto, para uma fonte isotrópica e pontual, a taxa de 

fluência em um dado ponto a uma dada distância d é dada pela equação 2: 

 

 ̇  
  

  
 

 ̇

    
   (2) 

 

Onde: 

  – é à distância fonte-detector ou fonte-ponto de interesse;  

 ̇ – é a taxa de emissão de nêutrons da fonte. 

 

O espectro de nêutrons é comumente apresentado em forma de histograma. No 

eixo da ordenada é apresentada a fluência por unidade de letargia em escala linear e no 

eixo da abcissa, o intervalo de energia em escala logarítmica. A letargia é um parâmetro 

adimensional, sendo o logaritmo natural de intervalos de energia, como mostrado na 

equação 3:  

 

    

        
 

     

  (
    
  

)
       (3) 

 

Onde: 

      – é a fluência para energia i; 

   – é a energia considerada para o intervalo de energia (BIN) i; 

     – é a energia para o BIN i+1. 

 

2.1.3.1 Grandezas de Radioproteção 

2.1.3.1.1   Grandezas Limitantes 

A dose equivalente    é uma grandeza definida para estimar a dose absorvida 

média em um órgão ou tecido. Esta grandeza é definida como o fator de peso da 

radiação    multiplicado pelo valor médio da dose absorvida no tecido ou órgão T, 

devido à radiação R,     , somado para todas as radiações R (equação 4). A grandeza 

   é definida para o órgão, portanto não é uma grandeza pontual, como a fluência ou a 

dose absorvida. 

 

   ∑                (4) 
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O fator    representa a efetividade biológica relativa da radiação (RBE) na 

indução de efeitos estocásticos em baixas doses e é determinado de acordo com o tipo 

de radiação e sua energia. Seus valores em função da energia dos nêutrons são 

mostrados na Tabela 1 (CNEN, 2011). 

 

Tabela 1: Fator de peso da radiação para nêutrons (CNEN, 2011) 

Energia    

Energia < 10 keV 5 

10 keV até 100 keV 10 

100 keV até 2 MeV 20 

2 MeV até 20 MeV 10 

> 20 MeV 5 

 

A grandeza limitante dose efetiva foi definida de modo a refletir o detrimento 

combinado dos efeitos estocásticos causados pelas doses equivalentes em todos os 

órgãos e tecidos do corpo humano. A dose efetiva E é definida como a soma das doses 

equivalentes    em todos os tecidos e órgãos do corpo, multiplicadas pelo fator de 

ponderação do tecido ou órgão    (equação 5). Esta grandeza é definida para o corpo 

inteiro e para todos os tipos de radiação.  

 

  ∑               (5) 

 

O fator    representa a contribuição relativa do órgão ou tecido ao detrimento 

total devido a estes efeitos resultantes de uma irradiação uniforme de corpo inteiro. Seus 

valores são mostrados na Tabela 2 (CNEN, 2011). 

 

Tabela 2: Fator de ponderação do tecido ou órgão (CNEN, 2011) 

Tecido /Órgão    

Gônadas 0,20 

Medula Óssea Vermelha 0,12 

Cólon 0,12 

Pulmão 0,12 

Estômago 0,12 

Bexiga 0,05 

Mama 0,05 

Fígado 0,05 

Esôfago 0,05 

Tireoide 0,05 

Pele 0,01 

Superfície Óssea 0,01 

Restante 0,05 

Total 1,00 
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2.1.3.1.2 Grandezas Operacionais 

Devido à complexidade de suas definições, as grandezas limitantes de proteção 

radiológica são inviáveis de serem medidas na prática. (ICRP, 2007). Sendo assim, 

outras grandezas mensuráveis foram desenvolvidas para avaliar a exposição a radiações 

ionizantes. Estas grandezas são conhecidas como grandezas operacionais. As grandezas 

operacionais têm como objetivo estimar, de modo conservativo, os valores das 

grandezas limitantes de proteção radiológica (ICRP, 2007). São definidas com 

caraterísticas metrológicas e levam em conta os diferentes danos biológicos ao ser 

humano para diferentes energias e tipos da radiação. 

A grandeza operacional recomendada para utilização em monitoração individual 

externa é o equivalente de dose individual Hp(d, α). Esta grandeza é definida como o 

equivalente de dose H em uma profundidade d (sempre expressa em milímetros) do 

corpo humano, levando-se em conta o ângulo de incidência da radiação, α. Para 

radiação fortemente penetrante, que é o caso dos nêutrons, deve-se usar a profundidade 

de 10 mm para estimativa da dose efetiva com dosímetros usados na parte mais exposta 

do tórax.  

A grandeza H é definida como a dose absorvida em um ponto do tecido D, 

multiplicada pelo fator de qualidade da radiação Q (CNEN, 2011), como mostra a 

equação 6.  

 

             (6) 

 

O fator Q é dado em função da Transferência Linear de Energia (Linear Energy 

Transfer – LET), levando-se em conta os diferentes danos para diferentes energias e 

tipos da radiação. Este fator é equivalente ao   , porém é uma função (CNEN , 2011).  

Pelo fato desta grandeza ser definida no corpo humano, ela varia de indivíduo 

para indivíduo, sendo necessário o uso de um simulador representativo do corpo 

humano padronizado. As calibrações em Hp(10, α) para nêutrons precisam ser feitas 

nestes simuladores e devem ser usados coeficientes de conversão tabelados para 

converter o valor de fluência de nêutrons para Hp(10, α). A ABNT NBR ISO 8529-3 

(ABNT NBR ISO, 2013b) recomenda que a calibração seja feita com o monitor 

individual posicionado na face frontal do um simulador de tronco preenchido com água, 

conhecido como simulador de tronco da ISO (ISO Water Slab Phantom). No apêndice 

da ABNT NBR ISO 12789-1 (ABNT NBR ISO, 2013c) estão presentes os valores dos 
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coeficientes de conversão de fluência para Hp(10, α) para este simulador, desde 

irradiações perpendiculares até 90°. São referentes a feixes monoenergéticos de 

nêutrons incidindo sobre o simulador ISO Water Slab Phantom, calculados através de 

códigos computacionais baseados em métodos de Monte Carlo. A norma ABNT NBR 

ISO 8529-1 (ABNT NBR ISO, 2011) também apresenta coeficientes integrados para o 

espectro das fontes de referência, para irradiações perpendiculares, como pode ser visto 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Características das fontes de referência (ANBT NBR ISO, 2011; ANBT 

NBR ISO, 2013b) 

Fonte 
Meia vida 

(anos) 

   

(MeV) 

  
      

1
(pSv.cm

2
) 

           

1
(pSv.cm

2
) 

∑ 

2
(10

-7
 cm

-1
) 

241
Am-Be 432 4,16

 
391

 
411

 
890 

241
Am-B

 432 2,72 408
 

426
 

833 

252
Cf

 2,65 2,13 385 400 1055 

252
Cf(D2O) 2,65 0,55 105 110 2964 

1 – Incerteza  padrão de 1% para a fonte de 252Cf e de 4% para as demais fontes 

2 – Incerteza padrão de 1,5% 

 

A grandeza operacional recomendada para utilização em monitoração de área é o 

equivalente de dose ambiente H*(d), definida como o valor do equivalente de dose em 

um ponto de um campo de radiação, que seria produzido pelo campo expandido e 

alinhado correspondente na esfera da ICRU na profundidade d (sempre expressa em 

milímetros), no raio que se opõe ao campo alinhado (Figura 5). Campo expandido e 

alinhado pode ser entendido como um campo de radiação que possui fluência e 

distribuição de energias homogêneas e unidirecionais. Novamente, para nêutrons, é 

usada a profundida d como 10 mm para a estimativa da dose efetiva Monitores de área 

calibrados em H*(10) estimam a dose efetiva (E) que seria recebida por uma pessoa 

localizada no ponto de medição. 

A esfera da ICRU possui 30 cm de diâmetro e é composta de material tecido-

equivalente com densidade de 1 g/cm. Assim como o simulador de tronco da ISO, a 

esfera da ICRU é uma aproximação do corpo humano. 

Na prática, o H*(10) acaba sendo de mais fácil medição do que o Hp(10, α), 

visto que monitores de área podem fazer uso de grandes moderadores de nêutrons, para 

correção da dependência energética dos detectores de nêutrons em geral. Fazendo com 

que um único monitor de área, com a ajuda de moderadores, funcione como vários 
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detectores diferentes. Enquanto o uso de grandes moderadores em monitores individuais 

é inviável. 

 

 

Figura 5: Esquema de irradiação da esfera da ICRU e ponto P' na esfera, no qual o 

equivalente de dose é determinado no campo de radiação alinhado e expandido 

 

No apêndice da ABNT NBR ISO 12789-1 (ABNT NBR ISO, 2013c) também 

são apresentados os valores do coeficiente de conversão de fluência para H*(10), 

referentes a feixes monoenergéticos de nêutrons, calculados através de códigos 

computacionais baseados em métodos de Monte Carlo. A norma ABNT NBR ISO 

8529-1 (ABNT NBR ISO, 2011) também apresenta coeficientes integrados para o 

espectro das fontes de referência, como pode ser visto na Tabela 3.  

 

2.1.4 Campos de Referência de Nêutrons 

No processo de calibração de um dispositivo medidor de nêutrons, seja ele um 

simples detector, monitor individual ou de área, é necessário o uso de campos de 

referência. A norma ANBT NBR ISO 8529-1 (ANBT NBR ISO, 2011) estabelece 

características de espectros de referência.  Um espectro pode ser entendido como uma 

relação entre intensidade do campo em função de um dado parâmetro (em geral este 

parâmetro é a energia). O espectro de uma fonte de nêutrons é comumente representado 

pela distribuição da fluência em função da energia. 

Além de espectros provenientes de reatores e aceleradores, são recomendados 

pela ANBT NBR ISO 8529-1 (ANBT NBR ISO, 2011) quatro campos de referência de 

fontes de radionuclídeos. São eles: 
241

Am-Be, 
241

Am-B, 
252

Cf e 
252

Cf(D2O). Na Tabela 3 

são mostradas algumas características destas fontes, como: meia-vida; coeficiente de 

atenuação linear ∑ ; energia média; e coeficientes de conversão de fluência para 
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equivalente de dose individual, para irradiações perpendiculares ao campo,           , 

e de fluência para equivalente de dose ambiente   
     . 

 

2.1.4.1 241
Am-Be e  

241
Am-B 

Nas fontes de 
241

Am-Be e 
241

Am-B, os nêutrons são produzidos pela reação de 

uma partícula α emitida pelo 
241

Am com um material alvo: Be ou B (equação 7). São 

normalmente representadas como reações do tipo (α, n). Estas fontes são normalmente 

feitas de óxido de amerício e envoltas por material alvo, seja ele berílio ou boro.  

 

  
     

    
    

                  

         (7) 

  
    

     
    

                 

  

O aparecimento de um espectro pode ser entendido pela perda de energia da 

partícula α no material alvo, de forma que cada partícula α tem uma probabilidade 

diferente de interação (KNOLL, 1989). Desta forma, os nêutrons gerados estão 

distribuídos em uma faixa de energia em torno de um valor médio.  

A fonte de 
241

Am-Be é a principal fonte empregada na indústria petrolífera 

brasileira. Sendo assim, mais de 80% dos trabalhadores expostos a nêutrons no país 

usam apenas este tipo de fonte. Na Figura 6 pode-se ver o espectro da fonte de nêutrons 

de 
241

Am-Be. A fonte de 
241

Am-Be apresenta um fluxo de nêutrons muito baixo na faixa 

térmica e cai praticamente a zero a partir de 11 MeV. 

 

 

Figura 6: Espectro da fonte de 
241

Am-Be (ANBT NBR ISO, 2011)  
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2.1.4.2 252
Cf e 

252
Cf(D2O) 

Alguns nuclídeos pesados têm a probabilidade de decair através de fissão 

espontânea. Este é o caso do radionuclídeo 
252

Cf, que em 3% dos casos decai em fissão 

produzindo aproximadamente 3 nêutrons por decaimento. Esta é a fonte de fissão 

espontânea de nêutrons mais comumente encontrada.  

Outro espectro recomendado pela ANBT NBR ISO 8529-1 (ANBT NBR ISO, 

2011) é a moderação deste espectro de 
252

Cf com água pesada, D2O. A fonte de 
252

Cf é 

inserida no centro de uma esfera de água pesada com raio de 30 cm. Os nêutrons 

emitidos pela fissão são moderados (reações aonde o nêutron perde energia) pela água 

pesada e isso acarreta mudança do espectro do 
252

Cf. O espectro de 
252

Cf (D2O) é um 

espectro semelhante com espectros encontrados em locais reais de trabalhos com 

nêutrons, como em reatores nucleares. Ambos espectros são apresentados na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Espectros das fontes de 
252

Cf e 
252

Cf(D2O)  (ANBT NBR ISO, 2011) 

  

2.1.5 Calibração de detectores de nêutrons 

A calibração de qualquer dispositivo é uma propriedade única do tipo de 

instrumento a ser calibrado e do espectro aplicado na calibração (VANHAVERE et al., 

2001; SCHUHMACHER, 2004; EISENHAUER et al., 1985). A calibração é realizada 

através da irradiação do instrumento posicionado no ponto de referência do campo, no 
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qual a grandeza de interesse é muito bem conhecida (VANHAVERE et al., 2001). A 

calibração não deve depender do arranjo experimental ou das técnicas experimentais 

empregadas (GRESSIER e TAYLOR, 2011). Uma calibração ideal de um dispositivo 

sensível a nêutrons deveria ocorrer no espaço livre, ou seja, no vácuo e sem nenhum 

material próximo à fonte de nêutrons e o detector (ANBT NBR ISO, 2013a; 

EISENHAUER et al., 1985). Como isto não é possível, correções devem ser feitas para 

retirar todas as influências acrescentadas na leitura do dispositivo a ser calibrado. Sejam 

estas influências em relação ao próprio disposto a ser calibrado ou em reação ao campo 

de referência de nêutrons (ANBT NBR ISO, 2013a; EISENHAUER et al., 1985; 

GRESSIER e TAYLOR, 2011). Em relação ao dispositivo a ser calibrado, são 

recomendadas as seguintes correções: 

 Centro efetivo: correção da distância entre o ponto de referência e o 

ponto do detector no qual a leitura segue a lei do inverso dos quadrados. 

 Tempo morto: principalmente quando se trata de campos intensos. 

 Linearidade: corrigir o desvio da linearidade entre a leitura do 

instrumento e a taxa da grandeza que resultou a leitura. 

 Geometria: correções são necessárias para uma irradiação não uniforme 

do detector a curtas distâncias da fonte de nêutrons.  

Em relação ao campo de nêutrons é recomendada à correção do espalhamento de 

nêutrons. Estas interações podem causar uma grande mudança na quantidade e na 

energia dos nêutrons em um determinado ponto do campo, visto que o espalhamento 

pode mudar a direção ou a energia do nêutron. É necessário fazer correções devidas à 

contribuição do espalhamento no ponto de calibração. 

 

2.2 Espalhamento de nêutrons 

O espalhamento dos nêutrons é causado basicamente por três fatores 

(MIRZAJANI et al., 2013; VANHAVERE et al., 2001; SCHUHMACHER, 2004; 

ANBT NBR ISO, 2013a). São eles: 

 Arranjo experimental: piso, paredes e teto do laboratório de calibração, 

ou qualquer objeto próximo à fonte, tal como suportes de fontes, 

detectores e outros.  

 Espalhamento do ar: nêutrons que estão fora da direção fonte-detector, 

são espalhados pelo ar e vão de encontro ao detector.  
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 Atenuação do ar: principalmente causada pela interação dos nêutrons 

com o nitrogênio e oxigênio presentes no ar.  

As componentes de espalhamento causadas pelo arranjo experimental e pelo ar 

provocam um aumento no número de nêutrons que chegam ao detector, em relação ao 

valor no vácuo. Nêutrons que estão fora da direção fonte-detector, são espalhados por 

algum material do arranjo experimental ou pelo ar e vão de encontro ao detector. A 

atenuação no ar causa uma diminuição do número de nêutrons que deveria chegar ao 

detector, visto que nêutrons que seriam detectados são atenuados pelo ar entre a fonte e 

o detector e não chegam ao detector. O espalhamento causado pelo arranjo experimental 

é a mais importante contribuição de nêutrons espalhados (ANBT NBR ISO, 2013a).  

Sendo assim, em um determinado ponto de interesse, o espalhamento de 

nêutrons causa um aumento na quantidade de nêutrons que chega neste ponto, causando 

um aumento na grandeza de interesse, seja ela fluência, grandezas operacionais de 

radioproteção ou qualquer outra. Este espalhamento é característico dos materiais que 

compõem o laboratório de calibração e seus componentes, sendo necessária uma 

avaliação para cada caso. Se ocorrer alguma mudança nos materiais componentes de um 

laboratório, torna-se necessário uma nova avaliação.  

A quantidade total de nêutrons, MT(d), medida por um detector localizado no 

ponto a uma distância, d, da fonte de nêutrons, é devida aos nêutrons diretamente 

emitidos pela fonte na direção do detector, MD(d), corrigida pela atenuação do ar, 

somados com os nêutrons espalhados, MS(d).  

 

2.2.1 Métodos de avaliação do espalhamento 

A influência na leitura de um dispositivo pelos nêutrons espalhados pelo arranjo 

experimental depende do tipo de dispositivo, da sua distância à fonte e do tamanho e 

forma do laboratório de irradiação (ANBT NBR ISO, 2013a). Várias técnicas para a 

avaliação e correção do espalhamento de nêutrons são apresentadas na ANBT NBR ISO 

8529-2 (2013a). São recomendados quatro métodos de correção do espalhamento de 

nêutrons. Três destes são baseados em medições consecutivas, variando-se a distância 

fonte-detector. São eles: método de ajuste generalizado, método semi-empírico e 

método de ajuste reduzido. O quarto método é baseado na medição direta do 

espalhamento no ponto escolhido para a medição: método do cone de sombra. 
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2.2.1.1 Considerações iniciais 

Os dados devem ser corrigidos para o efeito do tamanho finito da fonte e do 

detector e para o efeito da atenuação do ar. A correção da geometria é feita através da 

aplicação de um fator de geometria      , em função da distância entre o centro da 

fonte e o centro do detector d. Com exceção de fontes esféricas, pode-se calcular este 

fator através da equação 8 abaixo: 

 

         (
  

 

   
)
 

       (8) 

 

Onde: 

  – é o parâmetro a ser obtido para cada geometria; 

   – é o raio do detector; 

  – é a distância entre o centro da fonte e o centro do detector. 

 

Para correção da atenuação do ar é usado um fator de correção da atenuação 

      em função da distância entre o centro da fonte e o centro do detector d e do 

coeficiente linear de atenuação ∑ para o espectro de nêutrons. Os valores do coeficiente 

de atenuação linear para as fontes de radionuclídeo recomendadas pela ANBT NBR ISO 

8529-2 (ANBT NBR ISO, 2013a) foram apresentados na Tabela 3 deste trabalho. O 

fator de atenuação do ar pode ser calculado através da equação 9: 

 

       ∑            (9) 

 

Onde: 

∑ – é coeficiente linear de atenuação para o espectro de nêutrons (cm
-1

); 

  – é a distância entre o centro da fonte e o centro do detector (cm). 

 

A ANBT NBR ISO 8529-2 (ANBT NBR ISO, 2013a) recomenda o uso de uma 

constante característica da fonte–detector, k, dada pela equação 10. Esta constante 

corrige todos os efeitos de espalhamento (ANBT NBR ISO, 2013a). Em geral: 

 

                 (10) 
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Onde: 

  – é a constante característica da fonte–detector; 

  – é a distância entre o centro da fonte e o centro do detector; 

      – é a leitura do detector corrigida para todos os efeitos de espalhamento, 

no ponto d (comumente apresentada como taxa de contagem). 

 

Esta constante k é relacionada com a resposta em fluência,   , através da 

equação 11: 

 

                (11) 

 

Onde:  

   – é a resposta para fluência de nêutrons diretos (free-field fluence response); 

 ̇ – é a taxa de fluência direta; 

  – é a distância fonte-detector. 

 

2.2.1.2 Métodos de variação da distância 

Os métodos de variação da distância são baseados na suposição de que através 

de medições consecutivas, variando-se a distância, a fração de espalhamento pode ser 

estimada a partir do desvio da leitura de um dispositivo da lei do inverso do quadrado 

(ANBT NBR ISO, 2013a). O campo de radiação na posição de distância d entre o 

centro da fonte e o centro do detector, consiste de três componentes 

(SCHUHMACHER, 2004): 

 O feixe direto, vindo da fonte de nêutrons, que decresce com    (lei do 

inverso dos quadrados); 

 O espalhamento pelo ar, que decresce com  ; e 

 O espalhamento devido aos materiais presentes no laboratório de 

calibração, que é independente de  . 

As componentes de espalhamento conduzem a um considerável desvio da 

dependência com     da leitura do dispositivo em teste. As medições das leituras em 

função da variação da distância são analisadas por ajuste de modelos matemáticos. Estas 

medições devem ser feitas apenas uma única vez para cada tipo de instrumento, não 

sendo preciso realizar novas medições quando um dispositivo idêntico for calibrado. A 
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ANBT NBR ISO (2013a) recomenda que as medições apresentem incertezas na leitura 

do dispositivo e no posicionamento.  

 

2.2.1.2.1 Método de ajuste generalizado 

Neste método é assumido que a variação da leitura total do dispositivo, MT(d), 

em função da distância fonte-detector, d, é dada por um polinômio de segunda ordem 

(ANBT NBR ISO, 2013a), como mostra a equação 12: 

 

      *
     

     
 

 

  
 

    

 
    +    (12) 

 

Onde: 

  – é a distância entre o centro da fonte e o centro do detector; 

  – é a constante característica da fonte–detector; 

      – é o fator de correção da geometria de irradiação; 

      – é o fator de correção da atenuação do ar; 

   e   – são parâmetros de ajuste, sem significado físico. 

 

Sendo assim, as leituras totais do dispositivo, MT(d), e as distâncias, d, são 

ajustadas através do método dos mínimos quadrados na equação 16 e os parâmetros k, a, 

b e δ são atribuídos como livres, e seus valores e incertezas são calculados pelo ajuste. 

Com a obtenção da constante k, esta é dividida por cada distância    e assim as leituras 

do dispositivo relativo ao feixe direto,      , podem ser obtidas para todas as 

distâncias. 

 

2.2.1.2.2 Método semi-empírico 

Neste método, a leitura total do dispositivo MT(d) em função da distância d está 

relacionada à resposta da fluência    pela equação 13: 

 

     

                   
    

    [      ]   (13) 

 

Onde: 

  – é a distância entre o centro da fonte e o centro do detector; 
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      – é a fluência direta de nêutrons na distância d; 

      – é o fator de correção da geometria de irradiação; 

   
    – é a resposta do dispositivo à fluência direta de nêutrons na distância d;  

        – é a correção total devida ao ar (espalhamento menos atenuação); 

  – representa a fração da contribuição do espalhamento correspondente ao 

laboratório de calibração na distância unitária de calibração. 

 

Ajustando as leituras totais,      , e as distâncias é possível obter os 

parâmetros    
   ,   e  , que são atribuídos como livres no ajuste. Assim como no 

método anterior, seus valores e incertezas são calculados pelo ajuste através do método 

dos mínimos quadrados. Com a obtenção da resposta à fluência direta,    
   , basta 

multiplicá-la pelo valor da fluência relativa ao feixe direto em cada ponto d para se 

obter os valores da leitura do dispositivo relativo ao feixe direto      .  

 

2.2.1.2.3 Método de ajuste reduzido 

O método de ajuste reduzido é uma simplificação do método de ajuste 

generalizado. Partindo da premissa que a distância mínima utilizada neste método 

fornece um fator de correção geométrica próximo de 1 (        ) e que o 

espalhamento do ar pode ser ignorado, comparado com o espalhamento causado pelo 

arranjo experimental neste ponto (VANHAVERE et al., 2001; ANBT NBR ISO, 

2013a). Através dessas simplificações, pode-se escrever a leitura total do dispositivo 

com a equação 14: 

 

      
 

        
           (14) 

 

Os valores dos parâmetros k, a e b, serão determinados pelo ajuste da 

equação 18, assim como suas incertezas.  

 

2.2.1.3 Método do cone de sombra 

Conceitualmente o método de correção de espalhamento usando o cone de 

sombra, é o método mais simples e comum para avaliação do espalhamento 

(VANHAVERE et al., 2001; KAHBAZ et al., 2011). O cone de sombra é feito de 

material absorvedor de nêutrons. Ele deve ser posicionado entre a fonte e o detector de 
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forma a absorver todos os nêutrons que a fonte emite na direção do detector. Com isso, 

nesta situação, toda a leitura que for registrada no detector será proveniente apenas dos 

nêutrons espalhados, seja pelo ar ou pelo arranjo experimental (ANBT NBR ISO, 

2013a). Através da diferença das leituras sem o cone de sombra e da leitura com o cone 

de sombra, é possível obter a leitura devido apenas ao feixe direto de nêutrons, como 

pode ser visto na equação 15 (SCHUHMACHER, 2004). 

 

      [            ]           (15) 

 

Onde: 

      – é a leitura do detector no ponto d do campo de nêutrons, corrigida para 

todos os efeitos externos (espalhamento, atenuação, etc...); 

      – é a leitura total do detector no ponto d do campo de nêutrons (leitura do 

detector irradiado sem cone de sombra); 

      – é a leitura do detector no ponto d do campo de nêutrons, devido à 

contribuição do espalhamento de nêutrons (leitura do detector irradiado com cone de 

sombra); 

      – é o fator de correção da atenuação do ar no ponto d. 

 

Este método depende criticamente do design do cone de sombra e da geometria 

de irradiação. Recomendações para fabricação, como tamanho e material constituinte, 

podem ser encontradas no anexo E da ANBT NBR ISO 8529-2 (ANBT NBR ISO, 

2013a). A geometria do cone de sombra deve ser escolhida de acordo com o tamanho da 

fonte e do detector e a distância de medição (SCHUHMACHER, 2004). O cone de 

sombra tem que garantir que irá absorver todos os nêutrons diretos e permitir que todos 

os nêutrons espalhados cheguem ao detector, evitando uma super-sombra 

(Overshadowing). Assim, a área da sombra produzida no ponto de medição não deve ser 

maior que duas vezes a área do dispositivo sombreado (EISENHAUER et al., 1985, 

ANBT NBR ISO, 2013a).  

 

2.2.1.4 Escolha do Método de avaliação do espalhamento  

Cada método de avaliação do espalhamento tem suas vantagens e desvantagens e 

condições de aplicação. Algumas delas podem ser vistas na Tabela 4 (ANBT NBR ISO, 

2013a). 
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Tabela 4: Recomendações e limitações dos métodos de avaliação do espalhamento 

Parâmetros Reduzido Generalizado Semi-empírico Cone de sombra 

Exige 

linearidade do 

detector 

Não Sim Sim Não 

Calcula o 

espalhamento 

para aquele tipo 

de dispositivo 

As medições devem 

ser feitas para cada 

dispositivo 

As medições devem ser feitas uma única vez para um tipo de 

dispositivo 

F1(d) Desconsiderado Calculado pelo ajuste Desconsiderado 

Distância fonte-

detector mínima  

1,5 vezes a maior 

dimensão do 

detector 

1 cm 

Igual à soma dos 

diâmetros da 

fonte do detector 

Duas vezes o 

tamanho do cone de 

sombra 

Distância fonte-

detector máxima  
Nenhuma limitação 

O aumento na leitura do dispositivo causado pelo 

espalhamento seja menor que 40% 

Tamanho do 

Laboratório de 

calibração 

Nenhuma limitação Grande 

Formato do 

Laboratório de 

calibração 

Nenhuma limitação 

Cúbico ou 

próximo de 

cúbico 

Nenhuma limitação 

Dimensão fonte-

detector 
Nenhuma limitação 

Nenhuma 

limitação para 

dispositivos 

esféricos 

Nenhuma 

limitação 

De preferência 

pequena 

Vantagem 

Não requer 

medições 

detalhadas ou alta 

precisão estatística 

Considera todas 

as contribuições 

do espalhamento 

Fornece 

parâmetros para 

calibração de 

dispositivos 

similares 

Medição direta do 

espalhamento 

Desvantagem 

Requer um 

conjunto de dados 

completos para 

cada calibração 

Somente usado 

para detectores 

centrais esféricos 

com moderadores 

esféricos 

Somente usado se 

o piso e teto do 

lab. de calibração 

são as principais 

causas do 

espalhamento 

É mais trabalhoso e 

requer diferentes 

dispositivos 

 

2.3 Espectrômetro de Multiesferas de Bonner 

O Espectrômetro de Multiesferas de Bonner (EMB) utiliza, para a detecção dos 

nêutrons, a técnica descrita acima (item 2.1.2.2). Composto de um detector de nêutrons 

térmicos cobertos por esferas moderadoras, o protótipo deste sistema de multiesferas foi 

introduzido no trabalho de Bramblett, Ewing & Bonner em 1960 (BRAMBLETT et al., 

1960; BROOKS e KLEIN, 2002). O EMB original consiste de um pequeno detector de 

nêutrons térmicos (cristal cilíndrico de 
6
LiI(Eu) de 4 mm de diâmetro por 4 mm de 

altura, acoplado a uma fotomultiplicadora), posicionado no centro de esferas 

moderadoras de polietileno de alta densidade (BRAMBLETT et al., 1960; THOMAS e 

ALEVRA, 2002). Cinco esferas de diferentes diâmetros, de 5,08 cm (2”), 7,62 cm (3”), 

12,70 cm (5”), 20,32 (8”), 25,40 (10”) e 30,48 (12”), são usadas para produzir detectores 

com diferentes respostas. São esferas maciças de polietileno de 0,95 g/cm³ de 
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densidade, possuindo uma cavidade central para encaixe do volume sensível do 

detector, de forma que este volume sensível fique no centro da esfera. O detector de 

6
LiI(Eu) é um cintilador muito eficiente para contagens de nêutrons térmicos 

(MUKHOPADHYAY e MCHUGH, 2004). O cristal contém o elemento 
6
Li 

(enriquecido a 96%), que possui alta seção de choque para nêutrons térmicos 

(941 barns). Os nêutrons são detectados através da interação com o 
6
Li, como mostrado 

na segunda linha da equação 1. Um esquema de um dos conjuntos do EMB pode ser 

visto na Figura 8.  

 

 

Figura 8: Esquema do detector de 
6
LiI(Eu) no centro de uma esfera moderadora 

(LEMOS, 2009) 

 

O EMB é uma das técnicas mais empregadas na espectrometria de nêutrons até 

hoje e continua basicamente o mesmo desde o seu desenvolvimento (McDONALD et 

al., 2002), mas também são usados outros conjuntos de esferas e outros tipos de 

detectores. 

Quando o detector de nêutron térmico está nu (sem nenhuma moderação), este 

captura apenas nêutrons térmicos do espectro que incide sobre ele. O conjunto detector 

de nêutron térmico moderado por uma esfera de polietileno possui uma sensibilidade a 

nêutrons em uma pequena (estreita) faixa de energia. Portanto, a sensibilidade de cada 
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conjunto deste sistema vai depender do tamanho do diâmetro da esfera moderadora. A 

partir de um conjunto de medições com moderadores de diferentes diâmetros, é possível 

mapear nêutrons de energia térmica até GeV (THOMAS e ALEVRA, 2002; BROOKS e 

KLEIN, 2002).  

O EMB possui a vantagem de apresentar uma resposta aproximadamente 

isotrópica e cobrir uma grande faixa de energia (ALEVRA et al., 1992), porém 

relativamente com baixa resolução (McDONALD et al., 2002). Mas para propósitos de 

radioproteção, isto é, para determinação das grandezas operacionais de radioproteção, a 

resolução em energia é menos importante que a cobertura de uma grande faixa de 

energia (McDONALD et al., 2002; BROKS e KLEIN, 2002). Algumas características 

deste sistema são (THOMAS e ALEVRA, 2002; THOMAS, 2004): 

 Resolução em energia: pobre, restrita pela extensão coberta pela função resposta. 

 Extensão de energia: Excelente, cobre da ordem de nêutrons térmicos até MeV 

ou GeV.  

 Eficiência: Alta eficiência comparada com outros espectrômetros de nêutrons. 

Varia de acordo com a escolha do detector de nêutrons térmicos.  

 Tamanho físico e peso (massa): Aceitável, equipamentos grandes, mas possíveis 

de serem transportados.  

 Operação: A eletrônica é de fácil operação, mas consome algum tempo, visto 

que as esferas são medidas sequencialmente. 

 Dependência angular: Apresenta resposta aproximadamente isotrópica. O 

conhecimento da direção do campo de nêutrons não é necessário.  

 Discriminação dos fótons: Excelente. O espectro de fótons apresenta energia 

bem abaixo da energia da reação do nêutron. 

 Desdobramento do espectro: Requer o uso de programas computacionais 

complexos e um bom conhecimento da função resposta das esferas.  

 

2.3.1 Matriz resposta 

Para obter informações de um espectro de nêutrons através do EMB, deve-se 

conhecer a resposta de cada esfera em função da energia do nêutron (função resposta), 

uma vez que cada conjunto (detector moderado por uma determinada esfera) se 

caracteriza como um detector diferente, por ter a capacidade de registrar nêutrons de 

intervalos de energias diferentes. Para uma dada esfera i que possui função resposta 

Ri(E) e é exposta a uma fluência de nêutrons, Φ(E), a leitura Mi é obtida 
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matematicamente pelo cruzamento de Ri(E) com Φ(E), como representado na 

equação 16 (THOMAS, 2004; CARRILO et al., 2007): 

 

   ∫                                  (16) 

 

Onde: 

   – é a leitura obtida com a esfera i; 

   – é a função resposta da esfera i; 

     – é a fluência de nêutrons a qual a esfera i foi exposta; 

  – é o número total de esferas (detectores). 

A equação 8 é um caso degenerado da integral de Fredholm de primeira ordem e 

não possui uma única solução (CARRILLO et al., 2007). A solução desta equação pode 

ser obtida através de vários métodos, mas nenhum destes é aplicável quando a função 

resposta do detector    não é conhecida analiticamente. Este é o caso para todos os 

sistemas práticos utilizados para a espectrometria de nêutrons (LOWRY e JOHNSON, 

1984). 

Na prática, Ri é determinado através de simulação computacional ou 

experimentalmente (medições em campos mono energéticos e fontes de radionuclídeo, 

bem caracterizados) (THOMAS e ALEVRA, 2002), e é geralmente aproximada por 

uma matriz de resposta tendo valores discretos, visto que um número finito de medições 

não pode definir uma função contínua (KARDAN et al., 2003). Assim, a equação 16 é 

representada em forma discreta pela equação 17: 

 

   ∑      
 
          (17) 

 

Onde: 

n – é o número de intervalos de energia (número de pontos no espectro); 

   – é a fluência média entre os intervalor de energia    e     ; 

    – é a resposta da i
ésima

 esfera (conjunto detector) para nêutrons no j
ésimo

 

intervalo de energia. 

 

A equação 17 é uma aproximação da equação 16 e o grau de concordância 

decresce com o aumento do número de intervalos de energia (THOMAS, 2004). 

Considerando m esferas (detectores), têm-se um conjunto de m equações lineares e, se 

m ≥ n, elas podem ser facilmente resolvidas usando o método dos mínimos quadrados 
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para obter o valor da fluência      em cada intervalo de energia. Porém, como o 

número de esferas é sempre pequeno, no máximo da ordem de 13, a solução teria 

apenas poucos intervalos de energia, fornecendo um espectro com baixa resolução em 

energia (THOMAS e ALEVRA, 2002).   

Espectros são normalmente apresentados de forma que o número de intervalos 

de energia seja maior que o número de esferas (detectores) (n > m). Sendo assim, a 

equação acima apenas poderá ser resolvida para fluência      através de processo de 

tentativa e erro ou algum método que use uma informação a priori adicional (THOMAS 

e ALEVRA, 2002). A equação 17 pode também ser representada na notação matricial 

apresentada na equação 18: 

 

 ⃗⃗      ⃗⃗        (18) 

 

Onde: 

  ⃗⃗  – é o vetor das respostas das leituras das esferas;  

    – é a matriz de resposta das esferas (detectores);  

 ⃗⃗  – é o vetor da distribuição de fluência dos nêutrons em função da energia. 

 

A matriz resposta     é escrita como na equação 19: 

 

    

(

 
 

             

             

             

     
             )

 
 

    (19) 

 

Cada linha representa uma medição feita com uma esfera e cada coluna 

representa uma pequena faixa de energia. Sendo assim, as esferas i variam de 1 até m e 

os intervalos de energia j de 1 até n. 

 Então, a partir das contagens das esferas de Bonner e da utilização de uma 

matriz resposta adequada é possível a obtenção da distribuição de fluência dos nêutrons 

em função da energia, desde que seja usado algum método matemático para resolver a 

equação 16. 
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2.3.2 Desdobramento do espectro 

O desdobramento do espectro tem como objetivo resolver a equação 10 de modo 

a obter a distribuição de fluência dos nêutrons em função da energia. Existem muitos 

métodos de desdobramento (algoritmos), baseados em diferentes princípios 

matemáticos, para a obtenção do espectro de nêutrons a partir das contagens medidas 

com o EMB (BARROS et al., 2012). Na literatura existem vários programas 

computacionais para desdobramento do espectro, que usam diferentes algoritmos. 

Dentre eles, pode-se citar: o código LOUHI78 desenvolvido por Routti e Sandberg 

(1980), que utiliza um método numérico para determinar o espectro; o programa 

BUNKI desenvolvido por Lowry e Johnson (1984), que utiliza um método iterativo 

recursivo baseado em métodos de mínimos quadrados não-lineares para obtenção do 

espectro; o programa MAXED desenvolvido por Reginatto e Goldhagen (2002), que 

aplica o princípio da entropia máxima para obtenção do espectro; e os códigos Neural 

Networks desenvolvido por Kardan et al. (2003), NSDann desenvolvido por Carrillo et 

al. (2005) e NeuraLN desenvolvido por PEREIRA (1999), que utilizam técnicas de 

inteligência artificial, usando um algoritmo de retro–propagação do erro usado para 

treinamento de redes neurais  artificiais. 

 

2.3.2.1 Os códigos BUNKI e o BUMS 

O programa BUNKI foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa Naval em 

Washington, EUA, por Lowry and Johnson (1984). Foi originalmente escrito na 

linguagem FORTRAN IV. Seu código fonte pode ser obtido no artigo de Lowry e 

Johnson (1984). O programa computacional BUNKI distribui os nêutrons contados nos 

pequenos intervalos de energia de cada uma das linhas da matriz resposta das esferas de 

Bonner, com base em uma solução inicial introduzida (espectro inicial). Após isto, o 

algoritmo faz um ajuste linear usando o método dos mínimos quadrados não-lineares de 

forma iterativa recursiva (a partir de uma solução inicial, ele faz interações controladas 

por alguns parâmetros usando os resultados calculados no passo anterior). 

Recentemente foi desenvolvido por Sweezy et al. (2002) um novo programa 

computacional para o desdobramento de espectro, baseado na plataforma do BUNKI. 

Este código é conhecido como Bonner sphere Unfolding Made Simple (BUMS). O 

programa BUMS foi escrito em linguagem HTML, sendo projetado para rodar na 

internet, possibilitando acesso ao BUMS de qualquer computador com internet. O 

BUMS pode ser acessado no link http://nukeisit.gatech.edu/. 

http://nukeisit.gatech.edu/
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O BUMS fornece acesso a uma ampla variedade de algoritmos de 

desdobramento, matrizes respostas das esferas de Bonner, espectros iniciais e funções 

resposta para várias grandezas. Dentre os algoritmos de desdobramento fornecidos pelo 

BUMS, pode-se destacar o SPUNIT, sendo um algoritmo bastante aplicado para 

desdobramento de espectro de nêutrons, como por exemplo, no programa NDSUAZ 

desenvolvido por Carrillo et al. (2012). Dentre as matrizes resposta, destaca-se a UTA4 

(HERTEL e DAVIDSON, 1985) e SAN4 (AWSCHALOM e SANNA, 1985), ambas 

desenvolvidas para o detector de 
6
LiI(Eu). 

Na saída fornecida pelo software BUMS, está presente as grandezas 

operacionais equivalente de dose individual Hp,slab(10, 0°) e equivalente de dose 

ambiente H*(10), ambas calculas através da aplicação dos coeficientes de conversão 

definidos na ANBT NBR ISO 12798-1 (2013c).  

 

2.3.3 Resultados de medições com o EMB 

Mirzajani et al. (2013) realizaram um estudo sobre medição de espectro de 

241
Am-Be com o uso do cone de sombra. Este estudo investigou fatores ligados ao 

tamanho de cones de sombra necessário para este tipo de medição. Foram utilizados 

dois cones de sombra de diferentes tamanhos e as medições do espectro foram 

realizadas com o espectrômetro de Bonner.  

Neste estudo é mostrado que para este tipo de medição são necessários pelo 

menos dois cones de sombra. É recomendado o uso de um cone de sombra menor para 

fazer sombra nas esferas com diâmetro menor ou igual 12,70 cm (5”) (cone de sombra 

I) e outro para fazer sombra nas esferas com diâmetro maior que 12,70 cm (5”) (cone de 

sombra II). 

Na Tabela 5 é mostrada a comparação dos valores de energia média EФ e 

coeficientes de conversão de fluência para equivalente de dose ambiente   
      para os 

espectros obtidos: com os dois cones de sombra (cone I e II); com apenas um cone de 

sombra (cone I) e os valores de referência da ANBT NBR ISO 8529-1 (ANBT NBR 

ISO, 2011).  Mostrando que quando utilizado apenas um cone de sombra, o espectro 

obtido tende a possuir energia média deslocada para valores menores. 
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Tabela 5: Comparação das grandezas EФ e   
      para espectro de  

241
Am-Be 

 
EФ 

(MeV) 

  
      

(pSv.cm²) 

ABNT NBR ISO 8529-1 4,16 391 

Cone I 3,80 369 ± 3 

Cone I e II 4,16 389 ± 6 

 

2.4 O Laboratório de Metrologia de Nêutrons  

O Laboratório de Metrologia de Nêutrons (LN – http://ln.ird.gov.br) é um dos 

laboratórios do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), 

designado pelo INMETRO como Laboratório Nacional na Área de Radiações 

Ionizantes, desde 1989. O LNMRI é formado pelos seguintes laboratórios: Laboratório 

de Dosimetria, Laboratório de Radionuclídeos e Laboratório de Metrologia de Nêutrons. 

O LN é o laboratório de referência na área de metrologia de nêutrons no Brasil, 

sendo responsável pela guarda e manutenção do Padrão Brasileiro de Fluência de 

Nêutrons e pela realização da grandeza fluência de nêutrons. No desempenho de sua 

missão institucional, o LN desenvolve pesquisas nas áreas de metrologia e dosimetria de 

nêutrons, promovendo também a disseminação das grandezas operacionais (Equivalente 

de dose ambiente e Equivalente de dose individual) para os instrumentos de medição de 

nêutrons utilizados por indústrias, centros de pesquisa e universidades em âmbito 

nacional e internacional, assegurando-lhes rastreabilidade (LN, 2014). 

O LN possui um laboratório de calibração em situação de baixo espalhamento de 

nêutrons, como recomendado, sendo este chamado de Laboratório de Baixo 

Espalhamento (LBE).  No LBE são realizadas calibrações de monitores em geral e 

irradiações de diferentes tipos de dispositivos em feixes padronizados de nêutrons.  

O LBE segue as recomendações das dimensões físicas que um laboratório de 

baixo espalhamento deve possuir de forma a minimizar a contribuição do mesmo 

(ANBT NBR ISO, 2013a). Entretanto, mesmo que estas recomendações sejam seguidas, 

o espalhamento de nêutrons não é nulo, sendo necessária a avaliação de sua 

contribuição nas calibrações ou irradiações realizadas neste laboratório. 

 

2.4.1 Rastreabilidade de Fontes de Nêutrons 

O LN possui um sistema de padronização primária da taxa de emissão de 

nêutrons para fontes de nêutrons, que usa a técnica da esfera de banho de sulfato de 

http://ln.ird.gov.br/
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manganês. Este sistema foi doado ao Brasil pelo Bureau International des Poids et 

Mesures (BIPM). Este sistema de padronização primária é utilizado no LN em: pesquisa 

e desenvolvimento, e em comparações chaves organizadas pelo BIPM. A fonte de 

nêutrons é inserida em uma esfera contendo uma solução de sulfato de manganês. Os 

nêutrons emitidos pela fonte são capturados pelo manganês, deixando este em estado 

excitado. Posteriormente, a fonte é retirada e um detector cintilador é inserido na 

solução. Através da medição do decaimento do manganês é medida a taxa de emissão 

de nêutrons da fonte de nêutrons (LN, 2014). Sendo assim, este sistema garante a 

rastreabilidade do LN na cadeia metrológica internacional. Na Tabela 6 pode ser visto 

alguns valores das capacidades de medições e calibração (CMC) para algumas 

grandezas utilizadas no LN. Os valores desta tabela são para incerteza expandida com 

um nível de confiança de 95% (k = 2). 

  

Tabela 6: CMC em porcentagem para algumas grandezas no LN para as fontes de 
241

Am-Be e 
252

Cf 

Fonte de 

nêutrons 

CMC para as grandezas abaixo (%) 

Taxa de Emissão 

de nêutrons 

Taxa de Fluência 

de nêutrons 
 ̇        ̇          

241
Am-Be 1,3 2,0 8,5 8,5 

252
Cf 1,5 2,8 3,5 3,5 

1 – Relativo à distância fonte-detector de 100 cm 
 

2.5 Alguns resultados de medições de espalhamento 

No trabalho de Park et al. (2007), foram realizadas medições e simulação 

computacional com o objetivo de determinar um fator de correção de espalhamento de 

nêutrons na calibração em H*(10) em um laboratório de baixo espalhamento de 6,6 × 

7,6 × 6,3 m³. Para avaliação do espalhamento foram utilizados os métodos de variação 

da distância (método de ajuste generalizado e método de ajuste semi-empírico) e o 

método do cone de sombra. O método do cone de sombra foi utilizado apenas para uma 

distância e para a fonte de 
252

Cf. As medições para o método do cone de sombra foram 

realizadas com o espectrômetro de Multiesferas de Bonner. E para o método da variação 

da distância, apenas com a esfera de 20,32 cm (8”) de diâmetro sendo utilizada como 

detector. Os resultados da fração de espalhamento obtidos são mostrados na Tabela 7. E 

no trabalho de Kim et al. (2010), foram realizadas simulações computacionais para 

determinação de fatores de correção de espalhamento para calibração na grandeza 

         , para este mesmo laboratório de baixo espalhamento. A simulação foi 
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realizada através do uso do código de Monte Carlo MCNPX para algumas distâncias de 

interesse de calibração. A Tabela 8 mostra alguns resultados dos fatores de correção do 

espalhamento obtidos para calibração na grandeza Hp(10, 0°) na situação simulada. 

 

Tabela 7: Fração de espalhamento na grandeza H*(10) para fontes de 
241

Am-Be  e 
252

Cf, medidas com um detector esfera de 8” 

Distância 

(cm) 

241
Am-Be 

 252
Cf 

Generalizado Semi-empírico  Generalizado Semi-empírico Cone de sombra 

30 0,03 0,03  0,06 0,06 -- 

50 0,04 0,04  0,07 0,08 -- 

80 0,10 0,10  0,12 0,13 -- 

100 0,16 0,16  0,16 0,17 -- 

150 0,35 0,35  0,30 0,31 0,29 

200 0,62 0,62  0,48 0,49 -- 

 

 

Tabela 8: Fatores de correção do espalhamento na grandeza de Hp (10,0°) 

Distância (cm) 
241

Am-Be 
252

Cf 
252

Cf(D2O) 

50 1,026 1,046 1,113 

75 1,040 1,049 1,168 

100 1,052 1,072 1,192 

150 1,144 1,126 1,224 

200 1,272 1,232 1,320 

 

No trabalho de Vanhavere et al. (2001), também foram realizadas medições e 

simulação computacional para determinar a fração de espalhamento em várias distâncias 

fonte-detector para uma fonte de 
252

Cf. As medições foram feitas com um monitor de 

área para nêutrons (Studsvik 2205D). Também foram realizadas medições com o cone 

de sombra. Foram estudados os quatro métodos de correção do espalhamento 

recomendados pela ANBT NBR ISO 8529-2 (ANBT NBR ISO, 2013a). Neste trabalho 

foi calculada a razão entre a resposta à fluência direta    e a resposta à fluência total 

     em função da distância fonte-detector. Os resultados foram comparados com 

simulação computacional, como mostra a Figura 9. 
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Figura 9: Razão entre a resposta à fluência direta (R0) e a resposta à fluência total 

(Rtot), medidas com um monitor de área, usando diferentes métodos de avaliação 

do espalhamento e resultados de simulação (VANHAVERE, 2001) 

 

No trabalho de Olsher et al. (2007), foram realizadas simulações computacionais 

com o objetivo de determinar fatores de correção de espalhamento na grandeza H*(10), 

para diferentes arranjos experimentais (diferentes laboratórios), em função da distância. 

Na Figura 10 são mostrados os resultados obtidos para fonte de 
252

Cf nos seguintes 

laboratórios: Los Alamos National Laboratory (LANL), Savannah River Site (SRS), 

Brookhaven National Laboratory (BNL), Pacific Northwest National Laboratory 

(PNNL), Sandia National Laboratory (SNL). 

 

 

 

Figura 10: Fator de correção do espalhamento na grandeza H*(10) calculado 

através do MCNPX  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Instalações utilizadas 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Baixo Espalhamento (LBE) 

que é uma das instalações integrantes do Laboratório de Metrologia Nêutron (LN) do 

LNMRI. O LBE possui dimensões de 7 x 18 m
2
 por 6 m de altura. O piso é feito de 

concreto e as paredes, de placas de isopor e aço no esquema de sanduíche (aço – isopor 

– aço). O teto é de telha de alumínio com forro de isopor. Os materiais isopor, aço e 

alumínio são utilizados por possuírem baixo número atômico (menor interação com os 

nêutrons) de forma a minimizar o espalhamento no laboratório.  

Acima do piso existe um sistema de posicionamento para a realização de 

irradiações em condições de baixo espalhamento (Figura 11). No centro do laboratório 

está localizado um suporte ajustável para as fontes de nêutrons, ficando estas a uma 

altura mínima de aproximadamente 300 cm em relação ao piso do LBE. Em torno deste 

suporte, existem 4 trilhos, tendo cada trilho um carrinho para posicionamento de 

amostras em relação à fonte. O carrinho pode ser ajustado em relação à altura, de modo 

que o centro geométrico do dispositivo a ser irradiado coincida com o centro da fonte. A 

distância horizontal do centro do carrinho ao centro da fonte é controlada de forma 

computadorizada e com precisão de décimos de milímetros, podendo variar de 0 até 

cerca de 400 cm para os trilhos 2 e 4, e de 0 até cerca de 250 cm para os trilhos 1 e 3.  

 

 

Figura 11: Esquema do LBE e arranjo experimental 
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O fato das irradiações ocorrerem acima do piso, minimiza a contribuição de 

espalhamento causada pela interação dos nêutrons com o mesmo, sendo sempre esta 

contribuição a mais relevante entre todas as outras.  A Figura 11 mostra o esquema de 

um exemplo de uma irradiação de uma esfera do EMB no trilho 2.  

 

3.2 Instrumentação utilizada 

3.2.1 Fontes Utilizadas 

Neste trabalho foram utilizadas duas fontes de nêutrons: uma fonte de 
241

Am-Be, 

sendo esta o objeto do estudo em questão, e uma fonte de 
252

Cf que foi utilizada para a 

calibração do espectrômetro de multiesferas de Bonner. Ambas as fontes foram 

calibradas (padronizadas) no sistema de padronização do LN descrito no item 2.4.1. 

Alguns parâmetros destas fontes estão disponíveis na Tabela 9, onde dN0 é a taxa de 

emissão de nêutrons da fonte na data da calibração, T1/2 é a meia-vida da fonte, t é a 

diferença de tempo da calibração para a data das medições e dN é a taxa de emissão de 

nêutrons da fonte corrigida para a data das medições.  

 

Tabela 9: Parâmetros das fontes de 
241

Am-Be e de 
252

Cf utilizadas 

Fonte 

Data da 

calibração 

dN0 

(s
-1

) 

T1/2 

(anos) 

t 

(anos) 

dN 

(s
-1

) 
Nº de série 

241
AmBe 10/05/2007 1,072 x 10

7
 432,2 6,02 1,062 x 10

7
 SN4-80 

252
Cf 03/02/2009 2,800 x 10

8
 2,65 4,07 9,653 x 10

7
 120 µg 

 

3.2.2 Espectrômetro de Multiesferas de Bonner 

O espectrômetro de multiesferas de Bonner utilizado neste trabalho é semelhante 

ao protótipo desenvolvido por Bonner et al. (1960). Constituído por um conjunto de 6 

esferas de polietileno de alta densidade (0,95 g/cm³) e um detector de cristal cintilador 

de 
6
LiI(Eu) de formato cilíndrico com 4 mm de diâmetro e 4 mm de altura (Figura 12). 

As esferas utilizadas possuem 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”).  
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Figura 12: Esferas de Bonner e detector cintilador de 
6
LiI(Eu) 

 

O cristal de 
6
LiI(Eu) é acoplado através de um guia de luz a uma 

fotomultiplicadora (PMT) que amplifica o sinal gerado pelos fótons provenientes do 

processo de cintilação. Este sinal é conduzido para a eletrônica, onde ocorre a análise 

deste sinal. Um esquema do detector ligado à eletrônica pode ser visto na Figura 13. A 

eletrônica ligada a este detector consiste de um pré-amplificador modelo 2007B (N° de 

série: 02030431) e um analisador multicanal (MCA) modelo 1260 NaI Inspector (N° de 

série: 11044129), ambos fabricados pela CANBERRA. Este multicanal é operado por 

computador através do software Genie 2000 Spectroscopy System. O multicanal é 

responsável pela alimentação da alta tensão na fotomultiplicadora do detector e pela 

análise do sinal. Toda a eletrônica foi ligada em um estabilizador de tensão modelo 

3000TR (N° de séria: 0254), fabricado pela TECTROL.  

 

 

Figura 13: Esquema do detector ligado à eletrônica 
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3.2.2.1 Ajuste da eletrônica 

A Tabela 10 apresenta os parâmetros escolhidos no ajuste da eletrônica do 

sistema de detecção. A Figura 14 apresenta o espectro de contagem (contagem × canal), 

do detector 
6
LiI(Eu), fornecido pelo software Genie 2000 Spectroscopy System. Nesta 

figura é possível ver quatro regiões distintas. Na primeira região há um pico que é 

causado pelo ruído eletrônico. A segunda região é composta por eventos relativos à 

interação dos raios gama no detector (espalhamento Compton). Na terceira região é 

possível ver novamente um pico, sendo este pico relativo às partículas produzidas pela 

interação dos nêutrons com o 
6
Li (vide item 2.1.2.1). Neste pico, foi fixada uma região 

de interesse (ROI) e apenas as contagens registradas nesta região foram atribuídas como 

contagens relativas à interação dos nêutrons com o detector. A quarta região é composta 

por eventos relativos ao fenômeno de pico soma. 

 

Tabela 10: Parâmetros usados no ajuste da eletrônica 

Parâmetros Valores 

Tensão do estabilizador 110 V 

Tensão na PMT 1.250 V 

Ganho grosso 10× 

Ganho fino 1,25× 

 

 

 

Figura 14: Espectro de contagem do detector 
6
LiI(Eu) 

 

Através do pico de nêutrons deste espectro de contagem é possível obter o 

número de contagens devido apenas à interação dos nêutrons com o detector, 

descartando-se o ruído eletrônico e discriminando o sinal proveniente da interação dos 

fótons com o detector. O tempo morto máximo obtido nas medições foi de 1,8%. 

 

3 – Pico de nêutrons (
3
H + 

4
α) 1 – Ruído eletrônico 

2 – Efeito compton 
4 – Pico Soma 
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3.2.3 Cone de sombra 

O cone de sombra utilizado neste trabalho possui 4,1 cm de diâmetro na face 

frontal, d1, 41 cm de diâmetro na face posterior, d2, e 50 cm de comprimento, como 

mostrado na Figura 15. Sendo inteiramente constituído de parafina borada e coberto 

com uma fina camada de cádmio. Este cone possui um ângulo de abertura de 

aproximadamente 40,51º. O raio da sombra na distância de 100 cm é cerca de 40 cm e 

na distância de 225 cm é cerca de 80 cm. 

Pelo fato deste cone de sombra provocar uma sombra muito maior do que a 

recomenda, ele acaba absorvendo não apenas o feixe direto de nêutrons, mas também 

absorve um pouco do feixe espalhado (overshadow). Sendo assim, quando usado para 

calculo do espalhamento, os valores calculados com este cone de sombra apresentam 

uma subestimativa do valor real do espalhamento encontrado. E esta subestimativa 

cresce em função da distância. Quanto maior à distância, maior o overshadow e assim 

maior a subestimativa.   

 

 

Figura 15: Cone de sombra do LN 

 

3.3 Arranjo experimental 

No processo de irradiação, o centro geométrico do cristal de 
6
LiI(Eu) foi 

alinhado na mesma altura que o centro geométrico da fonte de nêutrons, podendo ser 

variada a distância horizontal entre os dois. Foram realizadas medições das taxas de 

contagem do detector moderado pelas esferas de 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”) e também sem 

moderação. Estas medições foram realizadas para a fonte de 
241

Am-Be, sem cone de 

sombra e com cone de sombra interposto entre a fonte e o detector. Cada esfera foi 

exposta separadamente e por um tempo suficiente para a obtenção de uma única 
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contagem que fornecesse uma incerteza estatística menor que 2%. Estas medições foram 

realizadas para as distâncias fonte-detector de 100 e 225 cm. A Figura 16 mostra o 

arranjo experimental de irradiação das esferas de Bonner. Nas medições em que foi feito 

o uso do cone de sombra, este foi posicionado entre a fonte e o detector, como pode ser 

visto na Figura 17.  

Com o objetivo de calibrar o EMB, foram realizadas medições do espectro da 

fonte de 
252

Cf, pois esta fornece uma taxa de contagem muito superior à da fonte de 

241
Am-Be, fornecendo melhor estatística (menor incerteza) e otimizando este processo 

de medição. Estas medições foram realizadas nas mesmas condições citadas acima, 

porém apenas para a distância fonte-detector de 100 cm.  

Para a avaliação da taxa de contagem de fundo (background – BG), foram 

realizadas contagens sem fonte de nêutrons, para todas as esferas do EMB, por um 

tempo médio de 12 horas. Estes valores de BG foram subtraídos das taxas de contagens 

brutas para calcular a taxa de contagem líquida. 

Todas as medições das taxas de contagens foram realizadas com apenas uma 

única medição x. Esta medição pode ser representada por uma distribuição normal, de 

valor médio,  ̅   , e desvio padrão (incerteza padrão),   √ . Sendo assim, esta 

medição pode ser escrita como:   √ . A incerteza da taxa de contagem líquida é 

obtida através da propagação das incertezas padrões das taxas de contagem bruta e das 

taxas de contagem de fundo. 

 

 

Figura 16: Arranjo experimental da irradiação das esferas de Bonner com a fonte 

de 
241

Am-Be 

 

Esfera de 8” 

moderando  

o detector de 
6
LiI(Eu) 

241
Am-Be 
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Figura 17: Arranjo experimental da irradiação com o cone de sombra 

 

3.4 Metodologias de cálculo do espalhamento 

Dentre todos os métodos de avalição de espalhamento discutidos no item 2.2.1, 

neste trabalho só foram usados o método do cone de sombra e dois métodos de variação 

da distância: método de ajuste generalizado e método de ajuste reduzido. O método 

semi-empírico não foi utilizado por que este método só é recomendado para laboratório 

de calibração no formato cúbico, o que não é o caso do LBE do LN.  

 

3.4.1 Métodos da variação da distância 

Para a aplicação destes métodos de avaliação do espalhamento, foram realizadas 

medições da taxa de contagem total da fonte de 
241

Am-Be, com o detector de 
6
LiI(Eu) 

moderado pela esfera de 20,32 cm de diâmetro (8”) (detector esfera de 8”), posicionado 

conforme apresentado no item 3.3. As medições foram realizadas em 11 pontos 

diferentes, com distâncias fonte-detector de 52, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 

275 e 300 cm. O tempo de contagem foi escolhido de forma que para as menores 

distâncias fosse obtida uma incerteza estatística na contagem da ordem de 0,6 % e para 

as maiores distâncias, 2%. A esfera de 8” foi escolhida como moderadora pelo fato de 

que para o espectro estudado, esta moderação é a que apresenta a maior resposta dentre 

as outras esfera do EMB utilizado neste trabalho. 

 

3.4.1.1 Método de ajuste generalizado  

Para a avaliação do espalhamento com o método de ajuste generalizado, as 

medições das taxas de contagem total para cada ponto     ) são ajustadas em função 

da distância na equação 12, através do método dos mínimos quadrados. Este ajuste 

Cone de 

sombra 

 

Esfera de 8” 

moderando  

o detector de 
6
LiI(Eu) 

241
Am-Be 
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fornece os parâmetros k, A’ e s e suas incertezas de ajuste. No ajuste, o parâmetro de 

correção da atenuação do ar    foi transcrito conforme a equação 9 e o fator de 

geometria    conforme a equação 8. O parâmetro δ do fator de geometria também é 

obtido pelo ajuste. O ajuste pode ser avaliado através do coeficiente de determinação 

ajustado  ̅ , que avalia o quanto o modelo obtido pelo ajuste consegue explicar os 

valores observados. Podendo variar de 0 a 1, sendo quanto maior o seu valor, mais 

explicativo é o modelo obtido e melhor ele se ajusta às medições realizadas. 

A taxa de contagem relativa ao feixe direto     ) em uma determinada 

distância d, pode ser obtido pela divisão da constante característica da fonte, k, pela 

distância ao quadrado, como mostrado na equação 10. Desta forma, pode-se fazer a 

separação na taxa de contagem total,     ), do que é proveniente do feixe direto e o 

que é proveniente do feixe espalhado. Através da constante k obtida pelo ajuste, e da 

equação 11, é possível calcular a resposta da fluência relativa ao feixe direto de 

nêutrons.  

Para validação deste método, foi calculada a fração de espalhamento em cada 

ponto medido. Sendo esta a razão da taxa de contagem do feixe espalhado e a taxa de 

contagem do feixe direto. Os resultados desta fração foram comparados com resultados 

obtidos por outros métodos.  

 

3.4.1.2 Método de ajuste reduzido 

Para a avaliação do espalhamento com o método de ajuste reduzido, as medições 

das taxas de contagem total para cada ponto,     ), são ajustadas em função da 

distância na equação 14, novamente através do método dos mínimos quadrados. Este 

ajuste fornece os parâmetros k, a e b e suas incertezas de ajuste. O ajuste fornece 

também o coeficiente de determinação ajustado  ̅ .  

Assim como no método de ajuste generalizado, a taxa de contagem relativa ao 

feixe direto,     ), em uma determinada distância d, pode ser obtido pela divisão da 

constante característica da fonte, k, pela distância ao quadrado, como mostrado na 

equação 10. E assim pode-se separar a taxa de contagem total,     ), em duas 

componentes: componente proveniente do feixe direto e componente proveniente do 

feixe espalhado. Como aplicado no método de ajuste generalizado, através da constante 

k obtida e da equação 11, é possível calcular a resposta de fluência relativa ao feixe 

direto de nêutrons. Também foi calculada a fração de espalhamento por este método. 
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3.4.1.3 Cálculo de incerteza para os métodos de variação da distância 

Na Tabela 11 é apresentado o modelo usado neste trabalho para o cálculo da 

incerteza padrão combinada,   , e da incerteza padrão expandida,  , em valores 

percentuais, para as taxas de contagem obtidas pelos métodos de ajuste. Esta análise 

também segue o padrão recomendado pela ISOGUM (ISO, 1998). Para cada método, os 

valores percentuais da incerteza do ajuste da constante k,   , e os das contagens 

líquidas,   , são diferentes. 

 

Tabela 11: Modelo de incerteza para as taxas de contagem obtidas pelos métodos 

de ajuste generalizado e reduzido 

Fonte de incerteza 
Valor 

(%) 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor Incerteza padrão (%) 

Contagens líquidas    Normal 1    

Ajuste de k    Normal 1    

Posicionamento 0,5 Retangular √  0,3 

Emissão da fonte 1,3 Normal 2 0,7 

Incerteza padrão combinada relativa uc (%) √          
                

Incerteza padrão expandida relativa U (%) (k=1)    

 

3.4.2 Método do Cone de sombra 

A avaliação do espalhamento pelo método do cone de sombra foi realizada 

experimentalmente, como descrita no item 2.2.1.3. Após as medições das taxas de 

contagem sem cone de sombra (feixe total) e das taxas com cone de sombra (feixe 

espalhado) para todas as esferas do EMB, é feita a subtração da contagem de fundo de 

cada caso (BG). Em seguida, foi realizado o desdobramento do espectro para cada um 

dos feixes medidos. O espectro relativo ao feixe direto é obtido pela diferença do 

espectro sem cone de sombra (espectro do feixe total) e o espectro obtido com cone de 

sombra (espectro espalhado). A fração de espalhamento pode ser calculada pela razão 

entre a fluência do espectro espalhado e a fluência do espectro direto. Esta fração foi 

comparada com os resultados obtidos com outros métodos.  

 

3.5 Obtenção dos espectros com EMB 

Para o desdobramento do espectro, foi utilizado o software conhecido como 

Bonner sphere Unfolding Made Simple (BUMS) (descrito no item 2.3.2.1), que a partir 
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das taxas de contagem líquida do EMB, fornece o valor da fluência espectral, assim 

como os valores das grandezas Hp(10, 0°) e H*(10). Na Figura 18, pode-se ver uma 

imagem da tela de entrada de dados do software BUMS. A Tabela 12 apresenta os 

parâmetros escolhidos para a realização do desdobramento dos espectros. Foi realizado 

um breve estudo para a escolha desses parâmetros. A partir dos parâmetros apresentados 

na Tabela 12, foram obtidos os espectros de nêutrons (distribuição da fluência pela 

energia) em cada configuração. O próprio software aplica os coeficientes de conversão 

de fluência para os equivalentes de dose, presentes na ANBT NBR ISO 12789-1 

(ANBT NBR ISO, 2013c), fornecendo também os valores de  ̇         e  ̇     . 

O espectro referente à subtração das contagens obtidas sem cone de sombra e 

com cone de sombra, que se refere ao feixe direto, foi usado para validar o 

desdobramento, a partir de comparação com o espectro de referência apresentados na 

norma ANBT NBR ISO 8529-1 (ANBT NBR ISO, 2011), após inserção do fator de 

calibração do sistema de detecção e correção de atenuação do ar. Os parâmetros 

escolhidos foram os que forneciam valores de energia média, coeficientes de conversão 

de fluência para equivalente de dose individual,            , e coeficientes de 

conversão de fluência para equivalente de dose ambiente,   
     , mais próximos aos 

valores de referência encontrados na ANBT NBR ISO 8529 (ANBT NBR ISO, 2011; 

ANBT NBR ISO, 2013b).  

Os coeficientes de conversão de fluência para equivalente de dose ambiente 

  
      e de fluência para equivalente de dose individual           , para os 

espectros obtidos experimentalmente, foram calculados a partir da equação 20 e 21, 

respectivamente. 

 

  
      

 ̇     

 ̇    
      (20) 

 

            
 ̇        

 ̇    
      (21) 

       

Onde: 

 ̇     – é a taxa de fluência de experimental; 

 ̇      – é a taxa de equivalente de dose ambiente; 

 ̇         – é a taxa de equivalente de dose individual. 
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Figura 18: Tela de entrada dos dados do software BUMS (BUMS, 2013) 

 

Tabela 12: Parâmetros escolhidos para a realização do desdobramento dos 

espectros com o programa computacional BUMS 

Parâmetros 
241

Am-Be 
252

Cf 

Esferas utilizadas 0, 2, 3, 5, 8, 10 e 12” 0, 2, 3, 5, 8, 10 e 12” 

Erro final (%) 1 1 

Temperatura maxwelliana 2,52  1,42  

Fator de suavização 0,8 0,1 

Energia Máxima (MeV) 12 15 

Espectro inicial ISO 
241

Am-Be ISO 
252

Cf 

Método de desdobramento SPUNIT SPUNIT 

Matrix resposta UTA4 UTA4 

Número de intervalos de energia (# 

BIN) 
158 168 
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3.5.1 Cálculo do fator de calibração do EMB  

O fator de calibração do EMB,  , é um parâmetro para corrigir a eficiência do 

sistema de detecção como um todo, sendo função do detector utilizado, da eletrônica e 

seu ajuste, e do método de desdobramento usado. Ele é um fator multiplicativo e foi 

utilizado para multiplicar todos os resultados obtidos com o EMB. Este parâmetro é 

calculado através da razão taxa de fluência de referência fornecida pelo LN,  ̇    , e a 

taxa de fluência obtida experimentalmente,  ̇    , conforme a equação 22. Sua incerteza 

padrão,   , é calculada seguindo a ISOGUM (ISO, 1998) e é apresentada no item 4.3. 

Como dito no item 3.3, para o cálculo deste fator foi utilizado uma fonte de 

252
Cf. Esta fonte foi utilizada por possuir uma taxa de emissão superior que à fonte de 

241
Am-Be. A energia média da fonte de 

252
Cf é semelhante a da fonte de 

241
Am-Be e 

com isso este fator calculado com a fonte de 
252

Cf é válido para também para espectros 

de 
241

Am-Be. Sendo assim, a fonte de 
252

Cf fornece uma menor incerteza estatística. 

 

   
 ̇    

 ̇    
       (22) 

       

Onde: 

  – fator de calibração do EMB 

 ̇     – é a taxa de fluência de referência da fonte, fornecida pelo LN.  

 ̇     – é a taxa de fluência experimental 

 

3.5.2 Cálculo de incerteza para as grandezas medidas com o EMB 

 Na Tabela 13 é apresentado o modelo, baseado na ISOGUM (ISO, 1998) usado 

neste trabalho para o cálculo da incerteza padrão combinada,   , e expandida,  , em 

valores percentuais, das grandezas obtidas experimentalmente através das medições 

com o EMB e do desdobramento do espectro com o software BUMS. São elas:  ̇, 

 ̇         e  ̇     . Para cada espectro obtido, os valores percentuais da incerteza do 

ajuste do software BUMS,  , e os das contagens líquidas,   , são diferentes. 
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Tabela 13: Modelo de incerteza nas grandezas obtidas pelo EMB 

Fonte de 

incerteza 

Valor 

(%) 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor Incerteza padrão (%) 

Contagens 

líquidas 
   Normal 1    

Ajuste BUMS   Normal 1   

Posicionamento 0,5 Retangular √  0,3 

FC do EMB    Normal 1    

Emissão da fonte 1,3 Normal 2 0,7 

Incerteza padrão combinada relativa uc (%) √                      
         

Incerteza padrão expandida relativa U (%) (k=1)    

 

3.5.3 Cálculo do espalhamento nas grandezas avaliadas com o EMB 

Os fatores de correção de espalhamento para taxa de fluência,  ̇         e 

 ̇      foram calculados através das razões entre os valores experimentais medidos e 

os valores de referência (sem correção do espalhamento), fornecidos pelo LN para cada 

distância fonte-detector d avaliada. O cálculo deste fator de correção do espalhamento 

foi feito para as grandezas operacionais  ̇         e  ̇      segundo a equação 23 e 

para a taxa de fluência, segundo a equação 24, ambos para cada distância d. 

 

     
[               ]

            

[               ]
          

    (23) 

 

     
[    ]            

[    ]          
      (24)

  

A incerteza relativa a estes fatores de correção foi calculada seguindo o mesmo 

modelo apresentado nas tabelas anteriores. A Tabela 14 apresenta o modelo do cálculo 

da incerteza padrão combinada,   , e expandida,  , em valores percentuais, destes 

fatores de correção obtidos. Para cada fator obtido, os valores percentuais da incerteza 

do ajuste do software BUMS,  , e os das contagens líquidas,   , são diferentes. 
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Tabela 14: Incerteza para o cálculo do espalhamento  

Fonte de 

incerteza 

Valor 

(%) 

Distribuição 

de 

probabilidade 

Divisor Incerteza padrão (%) 

Contagens 

líquidas 
   Normal 1    

Fator de 

Calibração do 

EMB 

   Normal 1    

Ajuste BUMS   Normal 1   

Posicionamento 0,5 Retangular √  0,3 

           4 Normal 1 4 

Emissão da 

fonte 
1,3 Normal 2 0,7 

Incerteza padrão combinada relativa uc (%) √          
                          

Incerteza padrão expandida relativa U (%) (k=1)    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados das contagens 

Na Tabela 15 são apresentadas as taxas de contagem de fundo (BG), por 

segundo, obtidas com o EMB, com sua incerteza padrão avaliada pelo valor da raiz da 

medição (como mostrado no item 3.3).  

 

Tabela 15: Taxas de contagem de fundo obtidas com o EMB 

Diâmetro da Esfera (cm) Taxa de contagem de BG (10
-4

 cps) 

0
1
 3,99 ± 0,83 

5,08 5,18 ± 0,92 

7,62 9,90 ± 1,31 

12,70 6,77 ± 1,08 

20,32 4,93 ± 0,97 

25,40 4,69 ± 0,90 

30,48 4,51 ± 0,89 

 1 – Medição com o detector sem moderação. 

 

Na Tabela 16 são apresentadas as taxas de contagem obtidas com o EMB 

relativas às medições sem cone de sombra (feixe total), com cone de sombra (feixe 

espalhado) e a diferença entre elas (feixe direto), para a fonte de 
241

Am-Be na distância 

fonte-detector de 100 cm. O mesmo é apresentado na Tabela 17 para a distância fonte-

detector de 225 cm. A incerteza do feixe direto foi calculada propagando-se as 

incertezas padrões das contagens do feixe total e do feixe espalhado. Os dados 

apresentados nas Tabela 16 e Tabela 17, são dados líquidos, obtidas a partir da 

subtração dos dados de BG, apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 16: Taxas de contagem obtidas com o EMB para a fonte de 
241

Am-Be na 

distância fonte-detector de 100 cm 

Diâmetro da 

Esfera (cm) 

Taxas de contagem (cps) 

TOTAL ESPALHADO DIRETO 

0
1
 0,084 ± 0,007 0,080 ± 0,003 0,004 ± 0,007 

5,08 0,565 ± 0,014 0,222 ± 0,002 0,344 ± 0,014 

7,62 2,739 ± 0,059 0,587 ± 0,006 2,153 ± 0,060 

12,70 9,663 ± 0,033 1,151 ± 0,011 8,513 ± 0,035 

20,32 13,865 ± 0,124 1,094 ± 0,020 12,771 ± 0,126 

25,40 12,144 ± 0,104 0,902 ± 0,018 11,242 ± 0,106 

30,48 10,293 ± 0,053 0,619 ± 0,013 9,674 ± 0,055 

1 – Medição com o detector sem moderação. 
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Tabela 17: Taxas de contagem obtidas com o EMB para a fonte de 
241

Am-Be na 

distância fonte-detector de 225 cm 

Diâmetro da 

Esfera (cm) 

Taxas de contagem (cps) 

TOTAL ESPALHADO DIRETO 

0
1
 0,086 ± 0,001 0,074 ± 0,001 0,011 ± 0,001 

5,08 0,217 ± 0,002 0,140 ± 0,001 0,078 ± 0,002 

7,62 0,817 ± 0,008 0,314 ± 0,003 0,502 ± 0,008 

12,70 2,297 ± 0,022 0,708 ± 0,009 1,589 ± 0,023 

20,32 2,986 ± 0,028 0,504 ± 0,003 2,482 ± 0,028 

25,40 2,576 ± 0,026 0,479 ± 0,005 2,096 ± 0,026 

30,48 2,111 ± 0,020 0,242 ± 0,002 1,869 ± 0,020 

1 – Medição com o detector sem moderação. 

 

Na Tabela 18 são apresentadas as taxas de contagem para as medições com o 

detector esfera de 8” (detector de 
6
LiI(Eu) moderado pela esfera de 20,32 cm de 

diâmetro (8”)) variando a distância fonte-detector entre 52 e 300 cm, com sua incerteza 

padrão. O ajuste dessas medições pode ser visto na Figura 19. Os dados apresentados nas 

Tabela 18, são dados líquidos, obtidas a partir da subtração dos dados de BG, 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 18: Taxa de contagem obtidas com o detector esfera de 8” em função da 

distância fonte-detector  

Distância fonte-detector (cm) Taxa de contagem (cps) 

52 52,29 ± 0,30 

75 25,84 ± 0,15 

100 15,17 ± 0,11 

125 9,73 ± 0,09 

150 7,05 ± 0,05 

175 5,39 ± 0,07 

200 4,28 ± 0,06 

225 3,41 ± 0,05 

250 2,95 ± 0,05 

275 2,47 ± 0,05 

300 2,16 ± 0,04 
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Figura 19: Taxa de contagem total em função da distância fonte-detector para o 

detector esfera de 8” 

 

O ajuste dos dados da Tabela 18, através do método dos mínimos quadrados, em 

função da distância d, obteve a função                   , com coeficiente de 

determinação ajustado,  ̅        . Devido ao fato do feixe total ser composto de 

duas componentes, sendo uma componente direta e outra componente devido ao 

espalhamento, este feixe não atende a lei do inverso do quadrado da distância.  

A Tabela 19 mostra os valores dos fatores de correção da atenuação do ar, para a 

fonte de 
241

Am-Be, para as distâncias estudadas. Estes fatores e suas incertezas foram 

calculados conforme descrito no item 2.2.1.1. 
 

Tabela 19: Fator de atenuação do ar para fonte de 
241

Am-Be 

Distância d (cm) FA(d)  

52 1,00 ± 7,0×10
-5

 

75 1,01 ± 1,0×10
-4

 

100 1,01 ± 1,4×10
-4

 

125 1,01 ± 1,7×10
-4

 

150 1,01 ± 2,0×10
-4

 

175 1,02 ± 2,4×10
-4

 

200 1,02 ± 2,7×10
-4

 

225 1,02 ± 3,1×10
-4

 

250 1,02 ± 3,4×10
-4

 

275 1,02 ± 3,8×10
-4

 

300 1,03 ± 4,1×10
-4

 

𝑀𝑇 𝑑        𝑑      

�̅�         
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4.2 Cálculo do espalhamento para o detector esfera de 8” 

4.2.1 Métodos de variação da distância 

Ajustando as medições da Tabela 18 na equação 12, foram obtidos os 

parâmetros para o método de ajuste generalizado, mostrados na Tabela 20.  

 

Tabela 20: Parâmetros obtidos pelo método de ajuste generalizado 

k A’ (×10
-4

) s (×10
-6

) δ  ̅  

136643 ± 688 9,05 ± 6,79 1,97 ± 1,83 -1,39 ± 2,37 0,99996 

 

Usando os dados da Tabela 20 e a equação 10 é possível obter a taxa de 

contagem apenas relativa ao feixe direto de nêutrons em função da distância fonte-

detector, para o método de ajuste generalizado. O ajuste da taxa de contagem relativa ao 

feixe direto,      , em função da distância, d, é apresentado na Figura 20. Este ajuste, 

através do método dos mínimos quadrados obteve a função                 , 

com coeficiente de determinação ajustado  ̅   . 

 

 

Figura 20: Feixe direto ajustado pelo método de ajuste generalizado 

 

Como era previsto, a taxa de contagem relativa ao feixe direto (sem 

espalhamento) varia conforme a lei do inverso do quadrado da distância. Sendo assim, 

𝑀𝐷 𝑑         𝑑   

�̅�    
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este método de ajuste consegue separar as componentes do feixe de nêutrons, entre o 

que é proveniente do feixe direto e o que é proveniente do feixe espalhado. 

Na Tabela 21 são apresentadas as taxas de contagem obtidas pelo ajuste do 

método generalizado, para a componente do feixe direto (apresentada na Figura 20) e do 

feixe espalhado e o cálculo da fração de espalhamento (razão entre a taxa de contagem 

espalhada e a direta).  

 

Tabela 21: Resultados para o método de ajuste generalizado 

Distância 

(cm) 

Taxa de contagem 

direta  

(cps) 

Taxa de contagem 

espalhada 

(cps) 

Fração de espalhamento 

(%) 

52 50,53 ± 1,13 2,65 ± 0,06 5,25 ± 0,17 

75 24,29 ± 0,54 1,55 ± 0,03 6,36 ± 0,20 

100 13,66 ± 0,31 1,51 ± 0,03 11,08 ± 0,35 

125 8,74 ± 0,20 0,99 ± 0,02 11,38 ± 0,36 

150 6,07 ± 0,14 0,98 ± 0,02 16,10 ± 0,51 

175 4,46 ± 0,10 0,93 ± 0,02 20,89 ± 0,66 

200 3,42 ± 0,08 0,87 ± 0,02 25,34 ± 0,80 

225 2,70 ± 0,06 0,71 ± 0,02 26,41 ± 0,84 

250 2,19 ± 0,05 0,76 ± 0,02 34,82 ± 1,10 

275 1,81 ± 0,04 0,66 ± 0,01 36,68 ± 1,16 

300 1,52 ± 0,03 0,64 ± 0,01 42,23 ± 1,34 

 

Podemos ver que a fração de espalhamento cresce em função da distância, como 

era previsto. Como a distância máxima que pode ser usada para o estudo do 

espalhamento através desse método não deve produzir uma fração de espalhamento 

maior que 40% para este laboratório, esta seria de 275 cm. 

Ajustando as medições da Tabela 18 na equação 14, foram obtidos os 

parâmetros para o método de ajuste reduzido, mostrados na Tabela 22.  

 

Tabela 22: Parâmetros obtidos pelo método de ajuste reduzido 

k a (×10
-3

) b (×10
-6

)  ̅  

138518 ± 563 -3,12 ± 0,74 1,52 ± 0,17 0,99994 

 

Usando os dados da Tabela 22 e a equação 10, novamente é possível obter a taxa 

de contagem apenas relativa ao feixe direto de nêutrons em função da distância fonte-

detector, para o método de ajuste reduzido. O ajuste da taxa de contagem relativa ao 

feixe direto,      , em função da distância, d, é apresentada na Figura 21. Este ajuste, 
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através do método dos mínimos quadrados obteve a função                 , 

com coeficiente de determinação ajustado,  ̅   . 

 

 

Figura 21: Feixe direto ajustado pelo método de ajuste reduzido 

 

A taxa de contagem do feixe direto obtida com o método de ajuste reduzido 

também segue a lei do inverso dos quadrados. Sendo assim, este método também separa 

com eficiência as componentes do feixe de nêutrons, entre feixe direto e feixe 

espalhado. 

O mesmo apresentado na Tabela 21 para o método de ajuste generalizado é 

apresentado na Tabela 23 para o método de ajuste reduzido. Podemos ver que a fração 

de espalhamento cresce em função da distância, assim como no método de ajuste 

generalizado. Da mesma forma que pelo método anterior, a maior distância que pode ser 

usada por este método para o cálculo da fração de espalhamento neste laboratório é de 

275 cm. 

  

𝑀𝐷 𝑑         𝑑   

�̅�    
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Tabela 23: Resultados para o método de ajuste reduzido 

Distância 

(cm) 

Taxa de contagem 

direta  

(cps) 

Taxa de contagem 

espalhada 

(cps) 

Fração de espalhamento 

(%) 

52 51,23 ± 1,14 1,30 ± 0,03 2,53 ± 0,08 

75 24,63 ± 0,55 1,38 ± 0,03 5,59 ± 0,18 

100 13,85 ± 0,31 1,45 ± 0,03 10,46 ± 0,33 

125 8,86 ± 0,20 0,97 ± 0,02 10,98 ± 0,34 

150 6,15 ± 0,14 0,98 ± 0,02 15,85 ± 0,50 

175 4,52 ± 0,10 0,94 ± 0,02 20,80 ± 0,65 

200 3,46 ± 0,08 0,88 ± 0,02 25,40 ± 0,80 

225 2,74 ± 0,06 0,73 ± 0,02 26,68 ± 0,84 

250 2,22 ± 0,05 0,78 ± 0,02 35,19± 1,10 

275 1,83 ± 0,04 0,68 ± 0,02 37,24 ± 1,17 

300 1,54 ± 0,03 0,66 ± 0,01 42,94 ± 1,35 

 

4.2.2 Método do cone de sombra 

A fração de espalhamento no detector esfera de 8” para o método do cone de 

sombra pode ser calculado usando a equação 15 e os dados das contagens com e sem o 

cone de sombra para as distância estudadas com este método (100 e 225 cm), 

apresentados na Tabela 16 e Tabela 17.  

 

Tabela 24: Resultados para o método do cone de sombra 

 

Distância 

(cm) 

Taxa de contagem 

direta  

(cps) 

Taxa de contagem 

espalhada  

(cps) 

Fração de espalhamento 

(%) 

100 12,875 ± 0,127 1,094 ± 0,020 8,49 ± 0,18 

225 2,532 ± 0,028 0,504 ± 0,003 20,30 ± 0,25 

 

4.2.3 Comparação entre os resultados 

A partir dos resultados apresentados nas Tabela 21, Tabela 23 e Tabela 24, pode-

se comparar a fração de espalhamento, no detector esfera de 8” para os resultados 

obtidos pelos diferentes métodos. Estes resultados são apresentados na Figura 22. 

Pode-se ver que o espalhamento de nêutrons cresce de forma linear em função 

da distância d. Ambos os métodos de variação da distância concordam entre si para 

todos os pontos estudados, levando em consideração as incertezas. O método de ajuste 

reduzido tem uma tendência a calcular menores valores da fração de espalhamento que 
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o método de ajuste generalizado, principalmente para pequenas distâncias (50 cm). O 

que era previsto já que o método de ajuste reduzido descarta a componente de 

espalhamento do ar. Para distâncias maiores, a partir de 75 cm, podemos ver uma 

melhor concordância entre estes métodos, já que a componente de espalhamento do ar 

acaba sendo desprezível, quando comparada com o espalhamento causado pelas outras 

fontes de espalhamento. E como mostrado no item 4.2.1, acima de 275 cm a fração de 

espalhamento é maior que 40%, sendo assim estes métodos somente podem ser 

utilizados até a distância fonte-detector de 275 cm.   

 

 

Figura 22: Comparação dos resultados das frações de espalhamento obtidas por 

diferentes métodos para o detector esfera de 8” 

 

Entre estes dois métodos aplicados para avaliação do espalhamento, o método 

de ajuste reduzido é o método mais adequado para este caso, pois este segue todas as 

recomendações descritas na Tabela 4. Enquanto o método de ajuste generalizado é 

recomendado apenas para detectores centrais esféricos, e o detector de 
6
LiI(Eu) usado 

neste trabalho é cilíndrico moderado por uma esfera.  

Sendo assim, foi ajustada uma reta nos pontos entre 75 e 275 cm, calculados 

pelo método de ajuste reduzido, de forma que esta reta descreveria o comportamento da 

fração do espalhamento, S(d), para este detector em função da distância, d. Esta reta é 

apresentada na equação 25 (e plotada de forma tracejada na figura 22) e possui um valor 

de         . 

 

                         (25) 
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Como pode ser visto na Figura 22, o resultado obtido pelo método do cone de 

sombra apresenta resultados menores do que o dos demais métodos. Pela equação 25, 

tem-se que o método do cone de sombra apresenta uma diferença da ordem de 10% para 

a distância fonte-detector de 100 cm e de 30% para 225 cm.  

Isto mostra que este cone de sombra não pode ser aplicado para medição do 

espalhamento para este detector esfera de 8” para 225 cm. Isso se deve ao fato de que 

para este detector o cone de sombra utilizado não cumpre as recomendações em relação 

à geometria descritas na Tabela 4 para a avaliação do espalhamento nas condições 

estudadas. É recomendado a confecção de novos cones de sombra, de outros tamanhos 

possibilitando o cumprimento das recomendações geométricas para uma gama de 

diferentes detectores, incluindo todas as esferas do espectrômetro de Bonner.  

 

4.3 Resultados obtidos com o EMB 

4.3.1 Calibração 

Na Tabela 25 são apresentadas as taxas de contagem líquidas obtidas com o 

EMB relativas às medições da fonte de 
252

Cf, usadas para a calibração do EMB. As 

taxas apresentados nas Tabela 25, são dados líquidos, obtidas a partir da subtração dos 

dados de BG, apresentados na Tabela 15 e não foram corrigidas pela a atenuação do ar. 

 

Tabela 25: Taxas de contagem obtidas com o EMB para a fonte de 
252

Cf na 

distância fonte-detector de 100 cm 

Diâmetro da Esfera (cm) Taxa de contagem (cps) 

0
1
 0,206 ± 0,028 

5,08 4,263 ± 0,190 

7,62 29,835 ± 0,295 

12,70 108,089 ± 0,408 

20,32 127,659 ± 1,358 

25,40 99,079 ± 0,150 

30,48 76,896 ± 0,234 

1 – Medição com o detector sem moderação. 

 

Na Figura 23 é apresentado o espectro obtido para a fonte de 
252

Cf, ajustado com 

os dados da Tabela 25, comparado com o espectro ISO de referência (vide item 2.1.4.2). 

Pode ser visto que este espectro experimental está de acordo com o espectro de 

referência, mostrando um bom resultado no processo de desdobramento do espectro. Os 
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pontos deste espectro e um maior detalhe da saída do programa computacional BUMS 

podem ser encontrados no anexo deste trabalho (vide ANEXO A). 

 

 

Figura 23: Espectro da fonte de 
252

Cf obtido neste trabalho comparado com 

espectro de referência da ANBT NBR ISO 8529-1  

 

O fator da atenuação do ar, calculado com a equação 13, para 
252

Cf, na distância 

avaliada (100 cm) é de 1,01. A Tabela 26 apresenta os resultados da taxa de fluência 

experimental,  ̇    , deste espectro, seu valor corrigido pelo fator de atenuação do ar, 

  , e o valor de referência da taxa de fluência para esta fonte,  ̇    , fornecido pelo LN. 

Então o fator de calibração do EMB foi calculado conforme descrito na secção 3.5.1. A 

incerteza deste fator segue o modelo de incerteza recomendado pela ISOGUM (1998) e 

é apresentada na Tabela 27. 

 

Tabela 26: Cálculo do fator de calibração do EMB 

 ̇     

(cm
-2

.s) 

 ̇        

1
(cm

-2
.s) 

 ̇     

2
(cm

-2
.s) 

Fator de calibração do 

EMB 

624,15 ± 52,43 630,77 ± 52,98 760,13 ± 21,23 1,21 ± 0,07 

1 – Taxa de fluência corrigida pelo fator de atenuação do ar (  ).  

2 – Taxa de fluência de referência fornecido pelo LN/LNMRI. 
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Tabela 27: Incerteza no fator de calibração do EMB 

Fonte de incerteza 
Valor 

(%) 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor Incerteza padrão (%) 

Contagens líquidas 3 Normal 1 3 

Ajuste BUMS 5 Normal 1 5 

Posicionamento 0,5 Retangular √  0,3 

Fluência referência 2,8 Normal 2 1,4 

Incerteza padrão combinada relativa uc (%) 6,0 

Incerteza padrão expandida relativa U (%) (k=1) 6,0 

 

4.3.2 Obtenção dos espectros de 
241

Am-Be  

Os espectros do feixe sem cone de sombra (total), do feixe com cone de sombra 

(espalhado) e do feixe referente à diferença entre eles (direto) foram obtidos conforme 

descrito no item 3.5, a partir das contagens líquidas obtidas com o EMB, corrigidas pela 

atenuação do ar. As fluências obtidas a partir do desdobramento do espectro foram 

multiplicadas pelo fator de calibração do EMB, obtido no item 4.3. 

Na Figura 24 são mostrados os espectros do feixe total, espalhado e direto, para 

a distância fonte-detector de 100 cm. O mesmo é mostrado na Figura 25 para a distância 

fonte-detector de 225 cm. A Figura 24 mostra que os espectros do feixe total e do feixe 

direto são bastante semelhantes e que ambos são similares ao espectro de referência 

desta fonte. Isso se deve ao fato de que a 100 cm de distância fonte-detector, a 

influência do espalhamento é pequena, modificando muito pouco o espectro.  

A Figura 25 mostra que o espectro do feixe total e do feixe direto, apresenta uma 

maior variação entre eles. Isso se deve ao fato de que o espalhamento a 225 cm de 

distância fonte-detector, modifica bem mais o espectro, acrescentando uma contribuição 

maior de espalhamento. Pode ser visto o surgimento de picos entre as energias 10
-7

 e  

10
-5

 MeV e um outro entre 0,1 e 2 MeV. 
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Figura 24: Espectros da fonte 
241

Am-Be para a distância de 100 cm 
 

 

 

Figura 25: Espectros da fonte 
241

Am-Be para a distância de 225 cm 
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4.3.3 Validação dos espectros obtidos com o EMB 

Na Tabela 28 são mostrados, para a fonte de 
241

Am-Be, os valores de energia 

média, EФ, e dos coeficientes de conversão de fluência de nêutrons para equivalente de 

dose ambiente,   
     , e para equivalente de dose individual,           , para os 

espectros dos espectros diretos obtidos experimentalmente para ambas as distâncias em 

que o espectro foi obtido. Os valores de referência da ANBT NBR ISO (2013b, 2011), 

para fins de comparação, também estão na Tabela 28.  

 

Tabela 28: Comparação entre os valores experimentais e de referência das 

grandezas energia média (EФ), e coeficientes de conversão de fluência de nêutrons 

para as grandezas operacionais (   
      e           ) para o espectro de    

241
Am-Be 

 
EФ 

(MeV) 

  
       

(pSv.cm
2
) 

           (pSv.cm
2
) 

Ref. ISO 8529 4,16 391 ± 16 411 ± 16 

100 cm 3,54 390 ± 33 408 ± 35 

225 cm 3,47 391 ± 45 409 ± 47 

 

Os valores de energia média dos espectros experimentais são cerca de 20% 

menor que os valores de referência. Como discutido no item 2.3.3, o desdobramento 

usando apenas um cone de sombra causa uma diminuição da energia média. Mesmo 

assim, os valores dos coeficientes de conversão de fluência para equivalente de dose 

ambiente e individual para os espectros experimentais estão de acordo com os valores 

de referência, dentro das incertezas.  

 

4.3.4 Espalhamento nas grandezas de irradiação do LN  

A Tabela 29 mostra os valores absolutos dos fatores de correção para o 

espalhamento nas grandezas de calibração fluência,            e       , para ambas 

as distâncias avaliadas com o EMB e o método do cone de sombra para as fontes 

padronizadas de 
241

Am-Be no LN, com suas incertezas expandidas calculadas, conforme 

descrito no item 0. Para estas distâncias, os fatores de correção para            e 

       são estatisticamente iguais entre si. Nesta tabela também são apresentados os 

fatores de correção do espalhamento para a grandeza fluência. Os valores apresentado 

só podem ser usados para a distância de 100 cm. Conforme discussão apresentada no 



 

62 

item 4.2.3, o valor o espalhamento medido a 225 cm está subestimado, e não deve ser 

utilizado. O fator de correção é maior do que o apresentado na Tabela 29.  

 

Tabela 29: Fatores de correção para o espalhamento nas grandezas de calibração 

Distância (cm)                    

100 1,09 ± 0,09 1,07±0,09 1,08±0,09 

255 1,27 ± 0,15 1,19±0,01 1,20±0,01 

 

Podemos ver que o espalhamento na grandeza   é maior do que nas grandezas 

          e       . Isto se deve ao fato do coeficiente de conversão de fluência para 

equivalente de dose, seja ele ambiente ou individual, possuir valores pequenos para 

nêutrons de baixa energia. Sendo assim, mesmo que uma grande quantidade de nêutrons 

seja espalhada para um determinado ponto do campo de nêutrons, em termos de 

equivalente de dose, o aumento desta não será tão significativo quanto o aumento na 

fluência.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi avaliada a contribuição de espalhamento de nêutrons, assim 

como a melhor metodologia para este cálculo, nas condições atuais de irradiação do 

Laboratório de Baixo Espalhamento do Laboratório de Metrologia de Nêutrons do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (LBE/LN/IRD). A fonte radioisotópica 

utilizada foi uma fonte padrão de 
241

Am-Be.  

Usando-se o detector esfera de 8” para distâncias fonte-detector entre 52 e 300 

cm, os resultados mostraram que até 100 cm a contribuição de espalhamento neste 

detector é menor do que 10%. Mas chega a ultrapassar os 40% a 300 cm, que é a 

contribuição máxima de espalhamento permitida na leitura de um dispositivo para quais 

alguns dos métodos de avaliação do espalhamento podem ser utilizados. Os métodos de 

ajuste apresentam boa concordância entre si entre 75 e 275 cm e podem ser utilizados 

nesta faixa.  

Quando aplicado o método do cone de sombra neste detector esfera de 8”, foi 

verificado um desacordo com os demais métodos de avaliação do espalhamento 

empregados para a distância de 225 cm. Como foi utilizado um cone de sombra com 

dimensões maiores do que o recomendado para a geometria utilizada, este provocou 

uma super sombra no detector, absorvendo não apenas o feixe direto de nêutrons, mas 

também os nêutrons do feixe espalhado, causando uma subestimativa no valor do 

espalhamento calculado com o método do cone de sombra, principalmente a 225 cm. 

Porém, a contribuição de espalhamento depende da resposta de cada detector, e 

desta forma, os resultados encontrados neste trabalho só se aplicam ao detector esfera de 

8” utilizado. Com base nos resultados encontrados neste trabalho e nas limitações de 

cada método, recomenda-se que o método de ajuste reduzido para avaliação do 

espalhamento seja refeito para cada detector no ato de sua calibração, qualquer que seja 

a sua grandeza de medição. Isto aplica-se, por exemplo,  na calibração de monitores de 

área em        e monitores individuas ativos em          .  

Para procedimentos de irradiação de dispositivos e amostras em geral, não se 

pode usar a resposta do detector para calcular o espalhamento. Então, é necessário 

conhecer o valor absoluto de sua contribuição na grandeza no ponto de interesse. Para a 

avaliação absoluta da contribuição de espalhamento nas grandezas fluência,        e 

         , foi utilizado o espectrômetro de Multiesferas de Bonner e o método do 

cone de sombra nas duas distâncias mais utilizadas na rotina de calibração do LN: 100 e 

225 cm. A contribuição de espalhamento nestas grandezas operacionais foi de cerca de 
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8% para a distância de 100 cm e de 20% para 225 cm. Os valores de correção de 

espalhamento calculados só podem ser aplicados na distância fonte-detector de 100 cm, 

visto que à distância de 225 cm o cone de sombra usado subestima muito seu valor.    

A principal contribuição deste trabalho foi o aprimoramento e execução de 

diversas técnicas de avaliação do espalhamento, além do melhor entendimento de suas 

limitações e recomendações de uso, facilitando novas avaliações em outras geometrias e 

para outras fontes de nêutrons, bem como seu uso nas rotinas de calibração e irradiação 

de monitores de nêutrons no LBE/LN/IRD. 

 

5.1 Trabalhos futuros 

Este trabalho está sendo feito agora para as fontes de 
241

Am-B, 
252

Cf e 

252
Cf (D2O). A medição experimental de nêutrons, como bem apresentado neste 

trabalho, envolve algumas complexidades e dificuldades. Para complementar e avançar 

neste tipo de estudo, é necessário partir para estudos de simulação. Este trabalho será 

continuado através da descrição, em códigos de Monte Carlo, dos espectros de nêutrons 

e da resposta do dosímetro individual de nêutrons do IRD, do tipo albedo, visando o 

aprimoramento de sua calibração e algoritmo de cálculo de dose.  
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ANEXO A: Saída do programa BUMS para a fonte de 
252

Cf 

 

Na Tabela 30 é apresentado os dados de saída do programa computacional 

BUMS para o espectro de 
252

Cf, usada para a calibração do EMB. Na Figura 26 pode se 

ver um exemplo da saída do BUMS. Podemos ver marcado em vermelho o erro 

percentual no ajuste do espectro e o valor da fluência deste espectro. 

 

Tabela 30: Saída do programa BUMS para fonte de 
252

Cf 

# BIN 
Energia

1)
  

(MeV) 

Taxa de Fluência  

(cm
-2

.s
-1

) 

Taxa de Fluência/Letargia 

(cm
-2

.s
-1

) 

Dose equiv. 

(REM) 

0 1,00E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1 4,14E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

2 5,32E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 6,83E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

4 8,76E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

5 1,13E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

6 1,45E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

7 1,86E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

8 2,37E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

9 3,06E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

10 3,93E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

11 5,04E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

12 6,48E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

13 8,32E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

14 1,07E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

15 1,37E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

16 1,76E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

17 2,26E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

18 2,92E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

19 3,73E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

20 4,79E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

21 6,14E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

22 7,89E-05 4,44E-10 1,77E-09 4,28E-19 

23 1,01E-04 1,71E-08 6,85E-08 1,62E-17 

24 1,30E-04 2,57E-08 1,03E-07 2,39E-17 

25 1,67E-04 3,42E-08 1,37E-07 3,12E-17 

26 2,15E-04 1,61E-07 6,43E-07 1,44E-16 

27 2,75E-04 1,95E-07 7,81E-07 1,71E-16 

28 3,54E-04 2,30E-07 9,20E-07 1,98E-16 

29 4,54E-04 9,82E-07 3,93E-06 8,29E-16 

30 5,83E-04 1,21E-06 4,83E-06 1,00E-15 

31 7,49E-04 1,38E-06 5,53E-06 1,13E-15 

32 9,61E-04 4,92E-06 1,97E-05 3,93E-15 

33 1,23E-03 6,35E-06 2,54E-05 5,00E-15 

34 1,59E-03 7,29E-06 2,92E-05 5,69E-15 

35 2,04E-03 1,68E-05 6,72E-05 1,30E-14 
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36 2,25E-03 1,26E-05 1,26E-04 9,70E-15 

37 2,49E-03 1,46E-05 1,46E-04 1,13E-14 

38 2,61E-03 8,54E-06 1,71E-04 6,64E-15 

39 2,75E-03 1,00E-05 2,00E-04 7,81E-15 

40 3,04E-03 2,36E-05 2,36E-04 1,85E-14 

41 3,36E-03 2,79E-05 2,79E-04 2,19E-14 

42 3,71E-03 3,32E-05 3,32E-04 2,62E-14 

43 4,31E-03 1,52E-04 1,01E-03 1,20E-13 

44 5,53E-03 3,79E-04 1,52E-03 3,03E-13 

45 7,10E-03 4,54E-04 1,82E-03 4,00E-13 

46 9,12E-03 3,95E-04 1,58E-03 3,84E-13 

47 1,17E-02 5,00E-04 2,00E-03 5,40E-13 

48 1,50E-02 9,13E-04 3,65E-03 1,19E-12 

49 1,93E-02 1,48E-03 5,93E-03 2,25E-12 

50 2,19E-02 9,52E-04 7,62E-03 1,63E-12 

51 2,36E-02 6,87E-04 9,16E-03 1,29E-12 

52 2,42E-02 2,76E-04 1,10E-02 5,43E-13 

53 2,48E-02 4,28E-04 1,71E-02 8,61E-13 

54 2,61E-02 1,10E-03 2,21E-02 2,30E-12 

55 2,70E-02 9,43E-04 2,66E-02 2,03E-12 

56 2,85E-02 1,77E-03 3,27E-02 3,95E-12 

57 3,18E-02 5,98E-03 5,41E-02 1,43E-11 

58 3,43E-02 5,17E-03 6,89E-02 1,40E-11 

59 4,09E-02 1,91E-02 1,09E-01 5,98E-11 

60 4,63E-02 1,88E-02 1,50E-01 6,82E-11 

61 5,25E-02 2,73E-02 2,18E-01 1,11E-10 

62 5,66E-02 2,26E-02 3,01E-01 1,04E-10 

63 6,74E-02 7,64E-02 4,37E-01 4,05E-10 

64 7,20E-02 3,45E-02 5,20E-01 2,06E-10 

65 7,95E-02 8,51E-02 8,59E-01 5,63E-10 

66 8,25E-02 3,75E-02 1,01E+00 2,68E-10 

67 8,65E-02 5,65E-02 1,19E+00 4,22E-10 

68 9,80E-02 2,22E-01 1,78E+00 1,81E-09 

69 1,11E-01 2,70E-01 2,16E+00 2,50E-09 

70 1,17E-01 1,25E-01 2,51E+00 1,28E-09 

71 1,23E-01 1,86E-01 3,72E+00 2,00E-09 

72 1,29E-01 2,41E-01 4,83E+00 2,73E-09 

73 1,36E-01 2,77E-01 5,53E+00 3,28E-09 

74 1,43E-01 3,16E-01 6,32E+00 3,91E-09 

75 1,50E-01 3,60E-01 7,19E+00 4,65E-09 

76 1,58E-01 5,41E-01 1,08E+01 7,32E-09 

77 1,66E-01 6,18E-01 1,24E+01 8,77E-09 

78 1,74E-01 6,92E-01 1,38E+01 1,03E-08 

79 1,83E-01 7,72E-01 1,54E+01 1,20E-08 

80 1,93E-01 9,63E-01 1,93E+01 1,56E-08 

81 2,02E-01 1,29E+00 2,58E+01 2,17E-08 

82 2,13E-01 1,40E+00 2,81E+01 2,47E-08 

83 2,24E-01 1,51E+00 3,02E+01 2,77E-08 



 

71 

84 2,35E-01 1,61E+00 3,22E+01 3,08E-08 

85 2,47E-01 2,19E+00 4,38E+01 4,36E-08 

86 2,73E-01 4,74E+00 4,74E+01 9,99E-08 

87 2,87E-01 2,45E+00 4,90E+01 5,44E-08 

88 2,95E-01 1,25E+00 5,02E+01 2,86E-08 

89 2,97E-01 4,63E-01 5,11E+01 1,07E-08 

90 2,99E-01 2,26E-01 5,18E+01 5,25E-09 

91 3,02E-01 7,17E-01 6,20E+01 1,67E-08 

92 3,34E-01 7,05E+00 7,05E+01 1,71E-07 

93 3,69E-01 7,07E+00 7,07E+01 1,84E-07 

94 3,88E-01 4,04E+00 8,08E+01 1,10E-07 

95 4,08E-01 4,59E+00 9,18E+01 1,30E-07 

96 4,51E-01 9,21E+00 9,21E+01 2,72E-07 

97 4,98E-01 1,16E+01 1,16E+02 3,61E-07 

98 5,23E-01 5,97E+00 1,19E+02 1,94E-07 

99 5,50E-01 6,00E+00 1,20E+02 2,00E-07 

100 5,78E-01 6,04E+00 1,21E+02 2,06E-07 

101 6,08E-01 6,54E+00 1,31E+02 2,28E-07 

102 6,39E-01 7,73E+00 1,55E+02 2,76E-07 

103 6,72E-01 7,77E+00 1,55E+02 2,83E-07 

104 7,07E-01 7,82E+00 1,56E+02 2,91E-07 

105 7,43E-01 7,87E+00 1,57E+02 2,98E-07 

106 7,81E-01 9,08E+00 1,82E+02 3,48E-07 

107 8,21E-01 9,72E+00 1,94E+02 3,77E-07 

108 8,63E-01 9,76E+00 1,95E+02 3,84E-07 

109 9,07E-01 9,80E+00 1,96E+02 3,90E-07 

110 9,62E-01 1,16E+01 1,98E+02 4,69E-07 

111 1,00E+00 9,32E+00 2,24E+02 3,85E-07 

112 1,11E+00 2,24E+01 2,24E+02 9,38E-07 

113 1,17E+00 1,12E+01 2,25E+02 4,74E-07 

114 1,23E+00 1,25E+01 2,50E+02 5,33E-07 

115 1,29E+00 1,34E+01 2,69E+02 5,69E-07 

116 1,35E+00 1,35E+01 2,69E+02 5,71E-07 

117 1,42E+00 1,35E+01 2,69E+02 5,70E-07 

118 1,50E+00 1,35E+01 2,70E+02 5,71E-07 

119 1,57E+00 1,42E+01 2,84E+02 6,01E-07 

120 1,65E+00 1,43E+01 2,86E+02 6,04E-07 

121 1,74E+00 1,43E+01 2,87E+02 6,04E-07 

122 1,83E+00 1,43E+01 2,87E+02 6,04E-07 

123 1,92E+00 1,44E+01 2,89E+02 6,07E-07 

124 2,02E+00 1,46E+01 2,92E+02 6,14E-07 

125 2,12E+00 1,46E+01 2,93E+02 6,14E-07 

126 2,23E+00 1,47E+01 2,94E+02 6,14E-07 

127 2,31E+00 9,81E+00 2,94E+02 4,10E-07 

128 2,35E+00 4,93E+00 2,95E+02 2,05E-07 

129 2,37E+00 2,47E+00 2,97E+02 1,03E-07 

130 2,39E+00 2,50E+00 2,98E+02 1,04E-07 

131 2,47E+00 9,43E+00 2,83E+02 3,93E-07 
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132 2,59E+00 1,38E+01 2,76E+02 5,73E-07 

133 2,73E+00 1,39E+01 2,78E+02 5,75E-07 

134 2,87E+00 1,40E+01 2,80E+02 5,78E-07 

135 3,01E+00 1,40E+01 2,80E+02 5,77E-07 

136 3,17E+00 1,20E+01 2,39E+02 4,93E-07 

137 3,33E+00 1,21E+01 2,41E+02 4,96E-07 

138 3,68E+00 2,30E+01 2,30E+02 9,42E-07 

139 4,07E+00 1,81E+01 1,81E+02 7,37E-07 

140 4,49E+00 1,82E+01 1,82E+02 7,43E-07 

141 4,72E+00 9,22E+00 1,84E+02 3,74E-07 

142 4,97E+00 6,43E+00 1,29E+02 2,61E-07 

143 5,22E+00 5,87E+00 1,17E+02 2,37E-07 

144 5,49E+00 5,91E+00 1,18E+02 2,38E-07 

145 5,77E+00 5,95E+00 1,19E+02 2,39E-07 

146 6,07E+00 5,27E+00 1,06E+02 2,11E-07 

147 6,38E+00 3,10E+00 6,21E+01 1,25E-07 

148 6,59E+00 2,07E+00 6,20E+01 8,31E-08 

149 6,70E+00 1,03E+00 6,16E+01 4,14E-08 

150 7,05E+00 3,06E+00 6,11E+01 1,24E-07 

151 7,41E+00 3,02E+00 6,03E+01 1,22E-07 

152 7,79E+00 1,86E+00 3,72E+01 7,58E-08 

153 8,19E+00 1,14E+00 2,28E+01 4,66E-08 

154 8,61E+00 1,11E+00 2,22E+01 4,59E-08 

155 9,05E+00 1,07E+00 2,15E+01 4,49E-08 

156 9,51E+00 1,03E+00 2,07E+01 4,40E-08 

157 1,00E+01 2,15E-01 4,31E+00 9,37E-09 

158 1,05E+01 2,04E-01 4,07E+00 9,07E-09 

159 1,11E+01 1,74E-01 3,49E+00 7,96E-09 

160 1,16E+01 1,03E-01 2,07E+00 4,83E-09 

161 1,22E+01 9,43E-02 1,89E+00 4,51E-09 

162 1,28E+01 8,42E-02 1,68E+00 4,13E-09 

163 1,35E+01 7,36E-02 1,47E+00 3,71E-09 

164 1,38E+01 3,11E-02 1,25E+00 1,60E-09 

165 1,42E+01 2,53E-02 1,01E+00 1,32E-09 

166 1,46E+01 1,91E-02 7,64E-01 1,01E-09 

167 1,49E+01 1,28E-02 5,13E-01 6,86E-10 

168 1,57E+01 1,29E-02 2,58E-01 7,02E-10 

Taxa de fluência total 

(cm
-2

.s
-1

) 
624,16  2,44E-05 

1 – Energia máxima do BIN. 
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Figura 26: Exemplo da saída de dados do BUMS 
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