
 
 

IRRADIADOR PORTÁTIL COM  UMA FONTE DE PLUTÔNIO-BERÍLIO PARA 

MEDIÇÕES DE EFICIÊNCIA DO BANHO DE SULFATO DE MANGANÊS 

 

 

 

Por 

Fellipe Souza da Silva 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Radioproteção e Dosimetria na área 

de Metrologia. 

 

Orientador(es):  

D. Sc. Walsan Wagner Pereira, IRD/CNEN. 

D.Sc. Marcelo Marques Martins, IRD/CNEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro – Brasil 

2016  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

539 

S586i 

da Silva, Fellipe Souza 

Irradiador Portátil com uma Fonte de Plutônio-

Berílio para Medições de Eficiência do Banho de Sulfato de 

Manganês, defendida e aprovada no IRD / Fellipe Souza da 

Silva – Rio de Janeiro: IRD, 2016.  

XIV, 99 f. ,29,7 cm: il., graf., tab.  

 

 

Orientador: Walsan Wagner Pereira. 

Co-Orientador Marcelo Marques Martins 

 

Dissertação (mestrado) - Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria Rio de Janeiro, 2016.  

 

Referências Bibliográficas: p. 59-62 

 

1.Banho de Suldafo de Manganês 2.MCNPX 3.Irradiador 

Portátil 4. Eficiência do Sistema Banho de Sulfato de 

Manganês I. Pereira, Walsan Wagner II. Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria III. Título  

 

 

  



 
 

IRRADIADOR PORTÁTIL COM  UMA FONTE DE PLUTÔNIO-BERÍLIO PARA 

MEDIÇÕES DE EFICIÊNCIA DO BANHO DE SULFATO DE MANGANÊS 

 

Fellipe Souza da Silva 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO DE 

RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA COMO REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA. 

 

Examinada por: 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Walsan Wagner Pereira, D.Sc.  

IRD/CNEN 

 

__________________________________________ 

Dr. Marcelo Marques Martins, D.Sc. 

IRD/CNEN 

 

__________________________________________ 

Prof. Claudio de Carvalho Conti, D.Sc. 

IRD/CNEN 

 

__________________________________________ 

Dr. Ademir Xavier da Silva, D.Sc. 

COPPE/PEN/UFRJ 

 

__________________________________________ 

Dr. Sandro Passos Leite, D.Sc. 

FTESM 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL 

OUTUBRO DE 2016 



 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa Juliane, pela paciência, amor e apoio em todo o decorrer da dissertação. 

Aos meus pais Nelson e Carmen e minha irmã Karine, por todo suporte e incentivo. 

Aos meus companheiros caninos Shiva e Gandhi, por estarem sempre ao meu lado. 

A todos estes, por fazerem a calmaria surgir após todas as tempestades que uma 

dissertação pode trazer. 

  



 

II 
 

AGRADECIMENTO 

 

Aos meus orientadores D.Sc. Walsan Wagner e D.Sc. Marcelo Marques, pela confiança, 

disponibilidade e presença. 

Ao D.Sc. Claudio Conti, por gentilmente ceder seu tempo para os processos de 

determinação da atividade da solução de Sulfato de Manganês por meio do detector HPGe 

e por diversas vezes prestar socorro em dúvidas referentes ao Código de Monte Carlo.  

Aos D.Sc. Carlos José e ao Técnico Eduardo Vieira, por disporem de seu tempo e 

conhecimento na preparação das amostras de solução de sulfato de manganês irradiadas 

pelo Reator Argonauta e pela determinação de sua atividade. 

Aos pesquisadores D.Sc. Evaldo Simões e D.Sc. Karla Patrão, responsáveis pelo 

Laboratório de Metrologia de Nêutrons. 

Aos responsáveis pela irradiação da solução de MnSO4 no Reator Argonauta, André e 

Francisco. 

Aos meus amigos Thiago e Carlos, pelas palavras de apoio ou pelas simples conversas. 

 

 

  



 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na 

verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: 

isto é óbvio. Por que não pensei nisso antes? 

Peter Drucker 

  



 

IV 
 

IRRADIADOR PORTÁTIL COM  UMA FONTE DE PLUTÔNIO-BERÍLIO 

PARA MEDIÇÕES DE EFICIÊNCIA DO BANHO DE SULFATO DE 

MANGANÊS 

 

Fellipe Souza da Silva 

RESUMO 

 

Um dos maiores obstáculos existentes em instituições de pesquisa que realizam 

padronização primária de fontes de nêutrons e não possuem campos com alta fluência de 

nêutrons é a dificuldade em alcançar uma atividade específica ideal da solução de sulfato 

de manganês (MnSO4) para a determinação da eficiência do sistema de padronização 

primária de fontes de nêutrons. Determinar esta eficiência é o que garante a alta precisão 

do método do banho de sulfato de manganês (BSM). Desta forma, este trabalho apresenta 

a construção de um sistema alternativo de irradiação da solução de MnSO4 para uso no 

procedimento de determinação da eficiência do BSM, baseado numa fonte de 238PuBe 

(α, n) emissora de nêutrons. As características deste novo sistema foram simuladas 

utilizando o método de Monte Carlo, de maneira que fosse obtida a máxima captura de 

nêutrons por núcleo de manganês da solução de MnSO4. Para validar a nova geometria 

de irradiação, foram realizadas medições de atividade da solução de sulfato de manganês 

por meio do sistema espectrométrico de alta pureza (HPGe). As análises realizadas neste 

estudo determinaram uma eficiência média de 5,742x10-4 e incerteza padrão relativa 

associada de 0,63 % (fator de abrangência k=1) para o sistema do BSM utilizando o 

sistema alternativo de irradiação da solução de sulfato de manganês. A comparação do 

valor de eficiência obtido neste trabalho com o valor determinado por LEITE (2010), que 

utilizava uma fonte de 252Cf, mostrou uma diferença relativa de 0,07 %, demonstrando 

que o novo método atendeu às expectativas do estudo. O sistema de irradiação 

desenvolvido neste estudo permitiu e demonstrou a viabilidade da utilização de uma fonte 

de 238PuBe para realizar irradiações que alcancem valores de atividade suficientemente 

altos no próprio laboratório de padronização primária, enquanto que a maioria dos 

laboratórios faz uso de reatores nucleares ou aceleradores de partículas que muitas vezes 

acarretam em custos mais elevados. 
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PORTABLE IRRADIATOR BY PLUTONIUM-BERYLLIUM SOURCE FOR 

MANGANESE SULPHATE BATH EFFICIENCY MEASUREMENTS  

 

Fellipe Souza da Silva 

ABSTRACT 

 

One of the main issues encountered by research laboratories working on primary 

standardization of neutron sources without using high flow neutron field generators is the 

difficulty in reaching satisfactory specific activity levels on manganese sulphate (MnSO4) 

solutions that can be used in determining primary standard system efficiency of neutron 

sources. An efficient system is required to ensure the enhanced precision of the 

Manganese Sulphate Bath (MSB) method. The purpose of this work is therefore to 

provide an alternative irradiation system for the MnSO4 solution to be used in efficient 

determination of MSB, based on plutonium-beryllium (α, n) source, neutron emit. 

Computational simulations using Monte Carlo code were performed to establish the main 

characteristics of the system allowing for optimal Mn-driven neutron capture efficiency. 

Among the four simulated geometries (cubic, cylindrical, half-moon and double 

parallelepiped) and three volumes (84,5 cm³, 100 cm³ and 169 cm³), half-moon with 

84,5 cm³ of MnSO4 solution was the best option to be built, reaching 6,41 % (± 0,02 %) 

of probability that one single neutron interacts with one single 55Mn nuclei. Manganese 

sulphate solution activity measurements were performed with a Hyperpure Germanium 

detector to validate the new irradiation system. The results showed an average efficiency 

of 5,742x10-4 and standard relative uncertain of 0,63 % (coverage factor k=1) for the 

MSB. The efficient value obtained in this work compared with the values determined by 

LEITE (2010) which used an 252Cf neutron source showed a relative difference of 0,07 %, 

which is in agreement with the anticipated thought of this work. This alternative 

dosimetric method demonstrated the utility of neutron sources for the irradiation of 

solutions in primary standard laboratories without the need of the use of costly nuclear 

reactors or particle accelerators. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma Autarquia Federal 

responsável por fiscalizar, controlar e promover atividades que envolvam o uso da energia 

nuclear no Brasil. Em sua estrutura estão presentes quatro1 Institutos de Pesquisa e três2 

Centros Regionais em vários estados brasileiros. Dentre estes intitutos está o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria – IRD, onde se encontra o Laboratório de Metrologia de 

Nêutrons - LN, onde iniciou-se o presente trabalho. 

Em 1989 o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes – 

LNMRI recebeu do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, a designação de atuar 

como Laboratório Nacional na área de metrologia das radiações ionizantes. O principal 

objetivo do LNMRI é prover reatreabilidade metrológica de suas atividades com o Bureau 

International des Poids et Mesures – BIPM. 

A estrutura do IRD está subdividida em diferentes modalidades de serviços de 

natureza científica e técnica, que são executados em seus laboratórios. 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, 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. 

Dentro do LN existem diversos laboratórios, um que se destaca é o Laboratório 

de Medição da Emissão de Nêutrons – LME. Nele são realizadas calibrações primárias 

absolutas de fontes de nêutrons utilizando o Banho de Sulfato de Manganês - BSM, que 

consiste em um tanque esférico contendo uma solução concentrada de MnSO4.  

                                                           
1 Instituto de Engenharia Nuclear – IEN; Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN; Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria – IRD; Laboratório de Poços de Caldas – LAPOC. 

2 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN; Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Centro-Oeste - CRCN-CO; Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE 
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Apresentando de maneira simples, o processo de calibração da fonte ocorre com 

a imersão da mesma no centro do tanque esférico. Os nêutrons emitidos pela fonte a ser 

calibrada são moderados por átomos contidos na solução e posteriormente capturados por 

núcleos de manganês (ativação). Após um período de irradiação a fonte é retirada,  em 

seu lugar é imerso um detector cintilador que mede os raios gama provenientes do 

decaimento dos átomos de manganês ativados. A partir dessa medição é possível, através 

de cálculos, determinar a taxa de emissão de nêutrons da fonte. 

Tendo em vista que o BSM é um sistema de padronização primário, são 

necessárias verificações periódicas em relação ao mesmo. Uma dessas verificações é a 

sua eficiência, ou seja, qual a incerteza que o BSM possui ao medir a taxa de fluência de 

fontes de nêutrons. Isso é de extrema importância, vide que o LN é o único laboratório da 

América Latina que possui um sistema de padronização primário de calibração de fontes 

de nêutrons. Logo, o BSM presente no LN recebe inúmeras fontes, internas ou externas, 

que precisam ser calibradas para diversos fins como: área de petróleo e gás, institutos de 

pesquisa, entre outros. 

Devido ao grande volume de solução de MnSO4 presente no BSM, a ativação 

desta solução atinge baixos valores de atividade quando irradiada por fontes 

radioisotópicas de nêutrons neste sistema. Dessa forma, o uso da solução ativada no BSM 

torna difícil a determinação da eficiência do sistema com baixos valores de incerteza. 

Atualmente, a medição de eficiência do BSM é realizada em parceria com Instituto de 

Engenharia Nuclear – IEN, onde uma alíquota da solução de MnSO4 é encaminhada para 

irradiação no Reator Argonauta, para que a amostra atinja uma concentração de atividade 

suficiente para ser contada no sistema do BSM e também ser padronizada por meio do 

método de coincidência 4πβ-γ. 

O presente estudo se baseia na evidência de que grande parte da interação entre o 

nêutron e a solução ocorre ao redor da fonte. Esta evidência foi estabelicida por 

BRIESMEISTER (2001) pelo esboço gráfico da interação entre nêutrons emitidos por 

uma fonte de nêutrons no sistema BSM e o manganês da solução de MnSO4, gerado por 

meio de simulação utilizando o código de transporte de radiação Monte Carlo N-Particle 

- MCNP. A partir desta constatação, pressupõe-se que a concentração de atividade da 

solução de MnSO4 irradiada por uma fonte isotópica de nêutrons aumente conforme seu 

volume é reduzido, esta hipótese é o princípio desta dissertação. 
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1.1. Motivação 

Tendo em vista que, para determinação da eficiência de medição do sistema BSM 

do Laboratório de Metrologia de Nêutrons é necessário que a solução de sulfato de 

manganês seja ativada externamente, isto acarreta dificuldades para a concretização deste 

processo. Uma das dificuldades está na distância entre institutos, que pode chegar a mais 

de 20 km de distância, o que gera problemas de logística tendo em vista que o transporte 

de materiais radioativos requer diversos processos burocráticos e de segurança. Outro 

obstáculo é conciliar a agenda entre os laboratórios envolvidos nessa medição. Essas 

problemáticas interferem de tal forma na aplicação de uma rotina de acompanhamento da 

eficiência do BSM no LN que motivaram a realização deste estudo.  

 

1.2. Objetivo 

Diante do apresentado anteriormente, este trabalho possui o intuito de dar 

continuidade a proposta de Leite (2010) de construção de um sistema de irradiação, 

utilizando uma fonte de 238PuBe de 50 Ci e meia-vida de 87,4 anos, alternativo ao reator 

nuclear. Buscando otimizar a rotina de laboratórios que fazem uso do Sistema do Banho 

de Sulfato de Manganês, descartando a necessidade da utilização de reatores nucleares ou 

aceleradores de partículas para a obtenção de uma concentração de atividade suficiente 

para a execução das medições de eficiência do BSM. 

 

1.2.1. Objetivo Específico 

Como objetivo específico realizar simulações de Monte Carlo visando otimização 

do recipiente contendo a solução de sulfato de manganês a ser irradiada, estudando 

diferentes geometrias e volumes.  

Assim como executar um conjunto de medições para determinação do valor da 

eficiência do Banho de Sulfato de Manganês e sua incerteza associada.  

E propor um procedimento para implantação do sistema alternativo de irradiação 

na rotina de medições do Laboratório de Metrologia de Nêutrons. 
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Figura 1 - Fluxograma representando a organização da dissertação, subdividida em abordagem teórica e 

experimental. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Banho de Sulfato de Manganês (BSM) 

O princípio do método BSM é baseado na ativação do manganês e consequente 

determinação da taxa de emissão de uma fonte de nêutrons. Essa ativação ocorre quando 

os nêutrons emitidos pela fonte a ser calibrada perdem parte de sua energia. O principal 

atenuador de nêutrons é o hidrogênio devido a sua alta seção de choque. Dessa forma, 

atingindo uma faixa de energia entre 0,025 eV e 1 keV, esses nêutrons podem ser 

capturados pelo manganês da solução (55Mn) que transmuta-se em 56Mn (emissor das 

radiações beta, gama e de anti-neutrino). Através da contagem da radiação do decaimento 

do 56Mn é determinada a taxa de emissão da fonte de nêutrons. Porém, o manganês não é 

o único elemento na solução a capturar e emitir radiação, não podendo correlacionar a 

taxa de emissão (Q) somente com o decaimento do 56Mn. Sendo assim, são acrescentados 

fatores de correção na equação utilizada para a obtenção da taxa de emissão de uma fonte 

de nêutrons, considerando todos os diversos eventos produzidos pelos nêutrons no BSM. 

Além desses fatores, é necessário considerar a eficiência de detecção do sistema BSM 

para a radiação beta-gama de decaimento do 56Mn (LEITE, 2010). O Banho de Sulfato 

de Manganês possui duas geometrias em uso: cilíndrica e esférica, contendo 

aproximadamente 0,5 m³ de solução concentrada de sulfato de manganês. 

 

2.2. O BSM ao Redor do Mundo 

O método do Banho de Sulfato de Manganês foi desenvolvido originalmente para 

o estudo da emissão secundária de nêutrons em processos de fissão, pelos mesmos 

pesquisadores que construíram a bomba nuclear (SZILARD et al., 1939). Entretanto, 

apenas com O’NEAL e SHARFF-GOLDHABER (1946) que o BSM foi primeiramente 

adaptado para uso metrológico. Eles desenvolveram uma técnica que visava medir, 

absolutamente, a taxa de emissão (Q) de uma fonte de nêutrons usando para tal o BSM. 

A técnica inicial utilizada pelos mesmos, consistia em: inserir a fonte de nêutrons a ser 

medida no centro de um tanque com solução aquosa de sulfato de manganês e, após a 

atividade induzida pelos nêutrons na solução alcançar equilíbrio, a mesma era 
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homogeneizada e a contagem realizada através de um detector Geiger de paredes finas 

imerso na solução. Em seguida, realizava-se uma nova medição utilizando um absorvedor 

de nêutrons, após o equilíbrio da solução e retirada do material absorvedor, a contagem 

da mesma era realizada novamente. Dessa forma eles determinaram a taxa de emissão da 

fonte de nêutrons através da expressão N=Na/(1-R), onde N é a taxa de emissão, Na é o 

número de nêutrons capturados pelo absorvedor e R é a razão entre contagem da solução 

medida com e sem a presença do absorvedor. O’Neal e Sharff (1946) utilizaram uma fonte 

de Ra-Be (α,n) neste trabalho e obtiveram o valor da taxa de emissão da fonte com 

incerteza de 9,3 %. 

Como todo processo inicial requer melhorias, os trabalhos de DE JUREN e CHIN 

(1955a, 1955b), EUA, possibilitaram a redução do valor de incerteza de 9,3 % para 

aproximadamente 2 %. Esta redução ocorreu devido a um novo processo realizado pelos 

autores na medição da fonte de nêutrons pelo método do Banho de Sulfato de Manganês, 

que consistiu na retirada do material absorvedor do procedimento. Dessa forma, a 

calibração do sistema Banho/Detector era realizada através da medição de uma alíquota 

de solução com alta concentração de atividade. Neste procedimento era retirado 

aproximadamente um litro da solução de sulfato de manganês do BSM, para posterior 

irradiação por intenso feixe de nêutrons, em seguida, a atividade de uma alíquota dessa 

solução irradiada era padronizada em um detector 4πβ e o restante dela era novamente 

introduzida no BSM inativo. Após homogeneização da solução, a contagem de seu 

decaimento foi realizada por meio de um detector imerso na mesma. A eficiência de 

detecção para a radiação do 56Mn foi determinada por meio da razão entre o valor da 

contagem da solução do Banho de Sulfato de Manganês e o valor da atividade do 56Mn 

medida pelo detector 4πβ. 

GEIGER e WHYTE (1959) realizaram a medição da taxa de emissão de uma fonte 

de Ra-Be(α,n) do National Research Concil, Canadá, por meio do método do BSM. Para 

a calibração do detector imerso no banho, utilizaram um procedimento semelhante ao 

aplicado por De Juren e Chin, porém, na produção da alíquota de alta concentração de 

atividade do 56Mn fizeram uso do processo Szilard-Chalmers, que consiste 

fundamentalmente na quebra de uma molécula devido ao recuo produzido pela captura 

do nêutron. Geiger e Whyte inovaram ao conseguirem determinar a correção para a taxa 

de emissão de uma fonte de nêutrons, oriunda das perdas causadas pela captura de 

nêutrons rápidos [reações (n,γ) e (n,α) produzidas devido à absorção de nêutrons pelos 
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núcleos de Oxigênio e Enxofre presentes na solução de Sulfato de Manganês], à fuga de 

nêutrons da solução e à captura de nêutrons pela fonte. 

O trabalho de GURFINKEL e AMIEL (1965) aborda o método do BSM utilizado 

pelo Soreq Nuclear Research Center (SNRC), Israel, para a calibração de fontes de 

nêutrons do tipo (α,n), (γ,n) e de fissão espontânea. O SNRC possui um Banho de Sulfato 

de Manganês de geometria cilíndrica, com 85 cm de diâmetro e 85 cm de altura. A 

medição é realizada com um detector de NaI(Tl), com dimensão de 3,8 cm x 3,8 cm, que 

é introduzido na solução após a retirada da fonte de nêutrons. Os autores também 

demonstraram que existe uma região de detecção efetiva, que se encontra em um volume 

de 60 L de solução ao redor do detector. Dessa forma, o sistema BSM do SNRC que 

possui 480 L de solução poderia ter sua eficiência de detecção aumentada em 8 vezes ao 

acrescentar-se oito detectores igualmente espaçados no interior do banho. Também foi 

constatado que a solução estando próxima do seu ponto de saturação, eleva a eficiência 

de detecção. 

GEIGER (1967), aborda diversos métodos utilizados na calibração de fontes de 

nêutrons, porém, destaca o método BSM em seu artigo. Ele descreve duas maneiras de se 

realizar o método do BSM: (1) circulação da solução de MnSO4 por um detector 

localizado fora do Banho (Banho Circulante); (2) Inserção de um detector no próprio 

BSM (Banho Estático). DE VOLPI e PORGES (1969) fizeram uso de um sistema 

circulante em sua pesquisa, eles possuíam um tanque esférico de aço com 101 cm de 

diâmetro e a solução fluía por canos de aço conectados até um detector de NaI(Tl), numa 

velocidade de 250 L.h–1. A calibração do detector foi realizada irradiando-se 

aproximadamente 25 mg de sal de MnSO4 monohidratado num feixe de 1013 n.cm–2.s–1 

durante 3 segundos. Este sal ativado foi então diluído em água desmineralizada. Em 

seguida, frascos de cintilação foram preparados com 0,1 mL daquela solução em cada, 

para serem medidos no sistema de coincidência. Para a contagem, foi inserido no BSM 

2,5 mL da solução ativada, obtendo uma incerteza para a medição da atividade pelo 

sistema de coincidência de 0,1 %. 

O Korea Research Institute of Standards and Science, KRISS, tem seu método de 

medição de fontes radioisotópicas de nêutrons descrito por PARK et al. (2005). O 

Instituto faz uso de um BSM circulante, constituído por dois tanques cilíndricos. O tanque 

menor, utilizado para medições de fontes de nêutrons de menor intensidade, possui 

65,5 cm de diâmetro e o maior possui 125 cm de diâmetro. Ambos os tanques dispõem 
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da mesma solução de Sulfato de Manganês, com concentração de (0,046798 ± 7,5.10–5) 

g.cm–3 e densidade de (1,0459 ± 9,5.10–5) g.cm–3 a 20°C. Foram utilizados dois detectores 

de NaI(Tl), com dimensões de 3,81 cm x 3,81 cm, para a contagem de decaimento da 

solução, dispostos em um tanque de 10 L, por onde a solução circula à uma velocidade 

de 10 L.min–1. 

 

2.3. O Banho de Sulfato de Manganês no Brasil 

Desde 1973, o Laboratório de Metrologia de Nêutrons (LN) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) vem buscando aprimorar o processo de medida 

absoluta da taxa de emissão de fontes de nêutrons (Q). Em 1996 o primeiro BSM foi 

adquirido no Brasil, com o apoio de um programa de cooperação entre o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), o 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) e o Bureau 

International de Poids et Mesure (BIPM), sistema este doado pelo BIPM. Por meio desta 

parceria foi estabelecido assim, o Sistema de Padronização Primária de Fontes de 

Nêutrons no Laboratório de Metrologia de Nêutrons.  

O LN é responsável pela guarda e manutenção do Padrão Brasileiro de Fluência 

de Nêutrons (Fonte de 241AmBe (α,n) de 3,7 GBq), e pela realização da grandeza fluência 

de nêutrons. Atua também como disseminador dessa grandeza assegurando 

rastreabilidade a instrumentos de medição de nêutrons utilizados em centros de pesquisas, 

hospitais, indústrias e universidades. Em conjunto com mais 11 Institutos Nacionais de 

Metrologia3 o LN participa do Comité Consultatif des Rayonnements Ionisants (CCRI), 

seção III (nêutrons), organizado pelo BIPM, que visa discutir os trabalhos atuais de 

pesquisa na área e as próximas comparações interlaboratoriais relacionadas à metrologia 

de nêutrons. 

 

                                                           
3 Commissariat à l'énergie atomique/Laboratoire National Henri Becquerel [LNE-LNHB]; Czech 

Metrology Institute [CMI]; D.I. Mendeleyev Institute for Metrology [VNIIM]; Institute for Reference 

Materials and Measurements [IRMM]; Korea Research Institute of Standards and Science [KRISS]; 

National Institute of Metrology [NIM]; National Institute of Standards and Technology [NIST]; National 

Laboratory for Metrology of Ionising Radiation/Institute of Radiation Protection and Dosimetry CNEN 

[LNMRI/IRD]; National Metrology Institute of Japan, AIST [NMIJ/AIST]; National Physical Laboratory 

[NPL]; Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB]. 
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Dos 11 laboratórios que fazem parte do CCRI, apenas 8 possuem seus BSM 

rastreados ao BIPM. As características destes sistemas são descritas na International Key 

Comparison of Measurements of Neutron Source Emission Rate - K9, Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros do BSM nos laboratórios pertecentes ao CCRI. 

Laboratório 
Medidas 

(diametro) 
NH/NMn 

Metódo de 

Detecção 
Geometria 

CIAE 100 cm 58.08 Circulante Esférica 

CMI 100 cm 61.4 Estático Esférica 

KRISS 125 cm 341.44 Circulante Esférica 

LNE-LNHB 100 cm 49.17 Circulante Esférica 

LNMRI 100 cm 30.09 Estático Esférica 

NIST 129 cm 54 Circulante Esférica 

NPL 98 cm 33.5 Circulante Esférica 

VNIIM 85 cm 48.846 Estático Cilíndrica 

 

Conforme SCHUCH (1978) descreve, a eficiência do sistema do Banho de Sulfato 

de Manganês no Laboratório de Metrologia de Nêutrons é obtida por meio da contagem 

de uma alíquota da solução de MnSO4 ativada no reator Argonauta do Instituto de 

Engenharia Nuclear (IEN). A solução, com aproximadamente 4 mL, é irradiada durante 

10 min em um fluxo de nêutrons térmicos de 109 n.cm–2s–1. Após irradiação, a amostra é 

trazida de volta para o IRD, cerca de 20 km de distância do Reator, onde parte dessa 

solução terá sua atividade padronizada através do sistema de coincidência 4πβ−γ ou pela 

câmara de ionização. O volume restante é inserido no BSM, fisicamente homogeneizado 

e, por fim, é feita a contagem do decaimento do 56Mn utilizando-se um detector de iodeto 

de sódio posicionado no centro do sistema BSM. A eficiência é determinada pela razão 

entre a contagem do decaimento da solução inserida no BSM e a sua atividade 

determinada no sistema de padronização de radionuclídeos. 

O método para determinação da eficiência descrito por SCHUCH (1978) tem 

como referência e padrão, o procedimento adotado pelos laboratórios pertencentes a este 

CCRI, seção III (Nêutrons), que busca integrar e disseminar informações referentes aos 

nêutrons, aprimorando os métodos dos laboratórios vinculados ao comitê. A principal 

diferença entre os métodos está na amostra a ser irradiada. Em alguns procedimentos é 

utilizado pó de sulfato de manganês ao invés da solução aquosa. 

A importância da ativação do sulfato de manganês por meios com maior fluência, 

como aceleradores de partículas ou reatores de nêutrons se torna necessária devido à baixa 
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concentração de atividade que se consegue por meio do método BSM. No Laboratório de 

Metrologia de Nêutrons do IRD, a concentração de atividade alcançada pela solução 

quando irradiada pelas fontes mais intensas pertencentes ao laboratório, varia entre 

0,02 Bq.mg–1 e 0,06 Bq.mg–1. Tendo em vista a curta meia vida que o 56Mn possui, 

2,57878 ± 0,00046 horas (LNHB, 2015), torna-se difícil a padronização de uma amostra 

com tão baixo valor de atividade. 

 

2.4. Nêutrons e suas Interações 

Em 1930, Walther Bothe e Herbert Becker realizaram um experimento e 

observaram que partículas alfas emitidas por Polônio ao se chocarem com determinados 

elementos leves, especialmente Berílio, Boro ou Lítio, produziam uma incomum radiação 

penetrante. Entretanto, na época, tal radiação foi confundida como sendo radiação gama. 

Porém, esses dois cientistas haviam criado na realidade, a primeira fonte artificial 

isotópica de nêutrons. Em 1932, James Chadwick realizou uma série de experimentos 

onde comprovou que os raios gama de Becker e Bothe não poderiam estar corretos. Então, 

Chadwick propôs que a radiação era constituída por uma partícula sem carga, com 

aproximadamente a mesma massa que o próton (HARVEY, 2010). 

Diferentemente de radiações nucleares como partículas alfa e beta, a emissão de 

nêutrons não é emitida em quantidades significativas por radionuclídeos que sofrem 

decaimento nuclear, à exceção do 252Cf e 248Cm, que possuem substancial decaimento por 

meio de fissão espontânea. Emissões significantes de nêutrons ocorrem quando nêutrons 

são ejetados por núcleos atômicos que seguem reações entre núcleo e radiação de 

partículas (L’ANNUNZIATA, 2012). 

Assim como os raios gama, os nêutrons não possuem carga e dessa forma não 

interagem com a matéria através de interações coulombianas. Sua estabilidade está 

presente apenas no interior dos núcleos dos átomos, possui vida média de 15 min fora do 

núcleo atômico. Dependendo do material, nêutrons possuem também a capacidade de 

atravessar a matéria por alguns centímetros sem que haja qualquer interação, sendo 

invisíveis para detectores comuns. Quando um nêutron sofre interação, é com o núcleo 

do material absorvedor. Como resultado da interação, o mesmo pode desaparecer e ser 

substituído por outro ou por radiações secundárias, ou então sua energia ou sua direção 

podem mudar significativamente (KNOLL, 2010; L’ANNUNZIATA, 2012). 
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O nêutron pode ser produzido de diversas maneiras, como: fissão nuclear, fusão 

nuclear, aceleradores que induzem reações nucleares através de partículas carregadas e 

raios gama, e a interação de radiação alfa e gama com núcleos que resultam na emissão 

do nêutron. Dependendo do modo que o nêutron é produzido, sua energia pode variar em 

alguns eV até GeV. Entretanto, devido à natureza desse tipo de radiação, a energia do 

nêutron produzido na fonte difere, na maioria dos casos, da energia da partícula que 

efetivamente atingirá o alvo (HARVEY, 2010). 

As radiações secundárias resultantes da interação dos nêutrons são, na maioria dos 

casos, partículas carregadas pesadas. Essas partículas podem ser produzidas como 

resultado de reações nucleares por nêutrons induzidos; ou terem sua origem por meio do 

núcleo do próprio material absorvedor que ganhou energia como resultado da colisão de 

nêutrons. A probabilidade dos diversos tipos de interação de nêutrons depende 

diretamente da sua energia (KNOLL, 2010; HARVEY, 2010). 

O espectro de energia dos nêutrons pode ser dividido em quatro regiões principais: 

térmicos, intermediários, rápidos e relativísticos. Os nêutrons térmicos possuem energia 

menores que 0,5 eV, com 0,025 eV sendo sua energia mais provável. Nêutrons 

intermediários possuem energia entre 0,5 eV e 10,0 keV. A energia dos nêutrons rápidos 

situa-se entre 10,0 keV e 10,0 MeV. Finalmente, nêutrons relativísticos apresentam 

energias acima de 10.0 MeV. Em geral, a linha divisora entre nêutrons “rápidos” e 

térmicos é aproximadamente 0,5 eV, ou próximo da energia de absorção de nêutrons do 

cádmio, conhecido também como cadmium cutoff (HARVEY, 2010; MARQUES, 1995). 

 

2.4.1. Interação de Nêutrons Térmicos 

Para nêutrons térmicos, as interações significantes incluem espalhamento elástico 

com absorção do núcleo, e um largo conjunto de reações nucleares por nêutrons 

induzidos. Devido à pequena energia cinética presente nos nêutrons térmicos, o núcleo 

alvo não sofre alteração em sua estrutura, ocorrendo apenas a transferência de uma 

pequena quantidade de energia. Consequentemente, essa não é uma interação na qual os 

detectores de nêutrons lentos possam se basear. Colisões elásticas tendem a ser muito 

prováveis, porém, frequentemente servem para levar o nêutron térmico ao equilíbrio com 

o material absorvedor, antes que outro tipo de interação ocorra (KNOLL, 2010; 

SILVA, 2013). 
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As interações de real importância para nêutrons térmicos são as provenientes de 

reações de nêutrons induzidos que podem gerar radiação secundária com energia 

suficiente para ser diretamente detectada. Devido à energia dos nêutrons de entrada ser 

tão baixa, todas estas reações devem ter um Q-value positivo para serem energeticamente 

possíveis. As reações de captura radiativa podem ser úteis no processo de detecção 

indireta dos nêutrons, entretanto não são largamente utilizadas devido a geração de 

radiação secundária na forma de raios gama que também são difíceis de serem detectados 

(KNOLL, 2010). 

 

2.4.2. Interação de Nêutrons Rápidos 

A probabilidade que a maioria das reações por nêutrons induzidos sejam 

potencialmente úteis em um detector caem drasticamente com o aumento da energia do 

nêutron. A importância do espalhamento se torna maior, entretanto, quando os nêutrons 

são capazes de transferir uma considerável quantidade de energia em apenas uma colisão. 

As radiações secundárias originárias dessas colisões, são núcleos de recuo que 

absorveram uma quantidade substancial de energia originárias da colisão de outros 

nêutrons. Em cada região de espalhamento, o nêutron perde sua energia e é assim 

moderado ou atenuado até menores energias. O moderador mais eficiente é o hidrogênio, 

tendo em vista que o nêutron pode perder toda sua energia em apenas uma colisão com 

núcleos de hidrogênio. Para núcleos mais pesados, é possível apenas a transferência de 

parte da energia (KNOLL, 2010). 

Se a energia do nêutron rápido for suficientemente alta, o espalhamento inelástico 

dos núcleos pode ser prioritário em circunstâncias onde o núcleo de recuo possui 

probabilidades elevadas de ocorrência durante a colisão de nêutrons. Os núcleos 

rapidamente decaem, emitindo radiação gama, perdendo grande parte de sua energia e se 

comportando então semelhantemente ao processo de colisão elástica. Há também reações 

do tipo (n,n’) onde o núcleo permanece em estado metaestável e reações (n,2n) que ocorre 

com nêutrons que possuem energias superiores a 10 MeV. Espalhamento inelástico e suas 

subsequentes radiações gamas secundárias desempenham um importante papel no 

processo de blindagem de nêutrons com altas energias; mas uma complicação não 

desejada na resposta da maioria dos detectores de nêutrons rápidos baseados no 

espalhamento elástico (KNOLL, 2010; SALGADO, 2015). 
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2.4.3. Secção de Choque Microscópica e Macroscópica de Nêutrons 

Para nêutrons com energia fixa, a probabilidade de interação por unidade 

macroscópica de comprimento é denominada seção de choque macroscópica, que provém 

da unidade microscópica barn (10-28 m2). Por exemplo, cada núcleo possui uma secção de 

choque de espalhamento elástico, uma secção de choque de captura radiativa, e assim por 

diante, cada uma das quais dependerá da energia do nêutron (KNOLL, 2010; TAUHATA 

et al., 2010). 

Quando discutido a proporção de reações induzidas por nêutrons, é conveniente 

introduzir o conceito de fluência de nêutrons. Se considerar o nêutron com uma única 

energia ou velocidade fixa ν, o produto de νΣ fornece a frequência de interação para o 

processo onde Σ é a seção de choque. É interessante ressaltar que os valores das seções 

de choque para nêutrons são aleatórios, não sendo correlacionados em função do número 

atômico do material alvo, diferente das radiações eletromagnéticas (KNOLL, 2010; 

SILVA, 2013). 

 

2.5. Fontes de Nêutrons 

Fontes de nêutrons são de vital importância para o desenvolvimento e bem-estar 

da população. Suas aplicações estão presentes na produção de energia, nos diagnósticos 

medicinais, no tratamento de diversas formas de câncer, assim como em inúmeros 

empregos na indústria, incluindo análises e testes não-destrutivos (L’ANNUNZIATA, 

2012) 

Dentre os diversos tipos de fontes conhecidas, as fontes isotópicas de nêutrons não 

estão presentes da mesma maneira que fontes de radiação gama, que existem em maior 

número devido à grande população de núcleos povoados por decaimento beta. O número 

de possíveis fontes radioisotópicas de nêutrons é muito mais limitado, dependendo de 

processos de fissão espontânea ou por reações nucleares onde a partícula incidente é 

produto de um processo de decaimento convencional (KNOLL, 2010). 

 

 

 



 

14 
 

2.5.1. Fontes de Fissão Nuclear 

A grande maioria dos pesados núcleos transurânicos possui uma alta 

probabilidade de realizarem decaimento por fissão espontânea. Diversos nêutrons rápidos 

são imediatamente emitidos em cada processo de fissão; sendo assim, um exemplo de tal 

radionuclídeo pode ser uma simples fonte isotópica de nêutrons. Quando usado como 

fonte de nêutrons, o isótopo é geralmente encapsulado por um material suficientemente 

espesso para que apenas nêutrons rápidos e raios gama transpassem a fonte 

(KNOLL, 2010; ZAMBONI, 2007). 

A fonte de fissão espontânea mais comum é a de 252Cf, seu espectro é apresentado 

na Figura 2. Sua meia-vida de 2,65 anos é longa o suficiente para ser razoavelmente 

adequada para suas aplicações, e este é um dos isótopos mais largamente produzidos 

dentre todos os transurânicos. Comparado com outras fontes isotópicas de nêutrons, as 

fontes de califórnio possuem pouquíssimo material radioativo (normalmente na ordem de 

microgramas) podendo ser construídas em pequenos tamanhos sendo seu maior volume 

o encapsulamento em si (KNOLL, 2010). 
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Figura 2 - Medida do espectro de energia para nêutrons de uma fonte de 252Cf. 
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Outra “fonte” de nêutrons existente são os reatores nucleares, que emitem 

nêutrons em grande quantidade durante o processo de fissão nuclear. A maioria dos 

nêutrons utilizados em reatores são de baixa energia, possuindo um espectro de energia 

na faixa do térmico devido à presença de grande quantidade de material moderador 

(geralmente água). Os reatores atingem um fluxo de nêutrons na ordem de 1013 n.cm-2.s-1 

ou muito mais em reatores mais modernos (KNOLL, 2010; ZAMBONI, 2007). 

Mesmo com todas essas vantagens em termos de alto fluxo e nêutrons na faixa 

térmica, os reatores possuem a desvantagem de apresentar uma grande contaminação por 

radiação gama, o que pode vir a ser um problema a contornar quando são realizados 

estudos sensíveis à radiação gama (ZAMBONI, 2007). 

 

2.5.2. Fontes de Radioisótopos (α,n) 

Devido a presença de partículas alfas oriundas do decaimento de um determinado 

radionuclídeo, é possível fabricar uma fonte de nêutrons autossuficiente misturando um 

isótopo alfa-emissor com um material alvo adequado. Diversos materiais alvos podem 

gerar reações (α,n) através de partículas alfas disponíveis de um decaimento radioativo. 

A máxima produção de nêutrons é obtida quando o berílio é escolhido como alvo 

(KNOLL, 2010). 

A maioria das partículas alfas são simplesmente freadas pelo alvo, e apenas 1 em 

aproximadamente 104 reagem com o núcleo do berílio. É possível obter o mesmo 

rendimento por meio de uma mistura conhecida entre um emissor de partículas alfas e 

berílio, desde que o alfa emissor esteja homogeneamente distribuído pelo berílio em uma 

concentração relativamente pequena. Os emissores alfas de maior emprego são os 

elementos actinídeos, estudos demonstraram que uma ligação estável pode ser formada 

entre actinídeos e o berílio na forma de MBe13, onde M representa o metal actinídeo. A 

maioria das fontes constituídas por essa fórmula é capaz de interagir com o núcleo do 

berílio sem nenhuma perda intermediária de energia, porém, alguns desses radioisótopos 

formados envolvem reações simples de decaimento alfa e um baixo background de raios 

gama. Na Tabela 2, se encontram algumas dessas possíveis ligações entre actinídeo e 

berílio(KNOLL, 2010; ZAMBONI, 2007). 
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Tabela 2 - Características de Fontes de Nêutrons Be (α, n) (KNOLL, 2010). 

Fonte 
Meia-

Vida 
Eα (MeV) 

Campo de Nêutrons por  

106 Alfas Primários 

Porcentagem do campo  

com En < 1,5 MeV 

Simulado Experimental Simulado Experimental 

239Pu/Be 
24000 

anos 
5,14 65 57 11 9-33 

210Po/Be 138 dias 5,30 73 69 13 12 

238Pu/Be 87,4 anos 5,48 79 – – – 

241Am/Be 433 anos 5,48 82 70 14 15-23 

244Cm/Be 18 anos 5,79 100 – 18 29 

242Cm/Be 162 dias 6,10 118 106 22 26 

226Ra/Be + 

filhos 

1602 

anos 
Múltiplo 502 – 26 33-38 

227Ac/Be + 

filhos 
21,6 anos Múltiplo 702 – 28 38 

 

Os espectros de energia de nêutrons para todas as fontes alfa-Be são similares, e 

qualquer diferença se reflete apenas em pequenas variações nas energias alfa primárias. 

Um gráfico do espectro de uma fonte de 238PuBe é mostrado na Figura 3 (KNOLL, 2010). 
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Figura 3 - Medida do espectro de energia para nêutrons de uma fonte de 238PuBe. 
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Devido à alta atividade dos isótopos actinídeos utilizadas nessas fontes de 

nêutrons, precauções especiais devem ser tomadas em sua fabricação para assegurar que 

o material se mantenha encapsulado de forma segura. O material radioativo é 

normalmente selado individualmente dentro de dois cilindros de aço inox conforme 

apresentado na Figura 4. Certo espaço deve ser deixado dentro do cilindro interno para 

acomodar a expansão do gás hélio formado quando uma partícula alfa é atenuada e 

neutralizada (KNOLL, 2010).  

 

Quando aplicado para a calibração da eficiência de detectores, algumas 

precauções devem ser tomadas assumindo que a razão de nêutrons nessas fontes decai 

exatamente junto com a meia-vida do principal actinídeo alfa emissor. Pequenas 

quantidades de contaminação de radiação alfa, presentes tanto na amostra original do 

radioisótopo como também produzido através do decaimento, podem influenciar na taxa 

de nêutrons total (KNOLL, 2010). 

 

2.5.3. Fontes Fotonucleares (γ,n) 

Alguns radioisótopos gama emissores podem também ser utilizados para 

produção de nêutrons, quando combinados com o material alvo adequado. Esse tipo de 

fonte tem sua emissão de nêutrons livres baseada no fornecimento de energia suficiente 

para excitação de núcleos alvos através da absorção de fótons de raios gama. Apenas dois 

núcleos alvos, 9Be(γ,n)8Be e 2H(γ,n)1H, possuem importância prática para fontes 

radioisotópicas de fótoneutrons. Para que essas reações sejam energeticamente possíveis, 

e apenas raios gama com alta energia podem ser empregados (KNOLL, 2010; 

ZAMBONI, 2007). 

Figura 4 - Esquema da dupla selagem do material radioativo 

na construção de fontes de PuBe (α,n) (KNOLL, 2010). 
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Uma grande vantagem em nesse tipo de fonte está na capacidade que a mesma 

possui de que se o raio gama for monoenergético, os nêutrons emitidos serão, 

aproximadamente, monoenergéticos. Já a principal desvantagem de fontes fotonucleares 

é o fato de que altíssimas atividades de raios gama são necessárias para que possam ser 

produzidas fontes de nêutrons com uma intensidade ideal para suas utilidades, além da 

presença da forte presença de radiação gama no feixe de nêutrons (KNOLL, 2010; 

ZAMBONI, 2007). 

 

2.6.  Monte Carlo 

2.6.1. Apresentação do Método 

O método de simulação Monte Carlo é uma classe de algoritmos computacionais 

que dependem de um processo de amostragem estatística a fim de computar seus 

resultados. Esses algoritmos são frequentemente usados para simulações de sistemas 

matemáticos e físicos. Devido a sua dependência por uma repetição de números aleatórios 

ou pseudo-aleatórios, Monte Carlo é um método bem adequado para cálculos 

computacionais. É mais empregado em estudos onde é inviável ou impossível computar 

um resultado exato por meio de algoritmos determinísticos. O método de Monte Carlo é 

especialmente eficiente em sistemas de estudo com diversos graus de liberdade, como: 

fluidos, sólidos fortemente ligados, estruturas celulares e, no caso desse estudo, radiações 

e suas interações. Além disso, representa uma ótima ferramenta em áreas de proteção 

radiológica, blindagem de radiações, cálculos em instalações nucleares, entre outros 

diversos campos da área nuclear. (HARVEY, 2010; LEITE, 2005; TEIXEIRA, 2009). 

Esses algoritmos foram desenvolvidos nos anos de 1940 por físicos que 

trabalhavam no Projeto Manhattan do Los Alamos Scientific Laboratory. Esses físicos 

investigavam meios de blindar a radiação e a distância que nêutrons seriam capazes de 

penetrar através de diversos materiais. Tipos de problemas como esses são de natureza 

probabilística e, portanto, poderiam não ser solucionados através de cálculos 

determinísticos teóricos. John Von Neumann e Stanislaw Ulam propuseram que esse 

problema pudesse ser solucionado por um experimento de modelagem com um 

“computador” utilizando probabilidade. Sendo secreto, seu trabalho precisava de um code 
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nome, Von Neumann escolheu o nome Monte Carlo em referência ao Cassino Monte 

Carlo em Mônaco (HARVEY, 2010). 

Monte Carlo pode ser usado para duplicar, teoricamente, um processo estatístico 

(como a interação entre partículas nucleares e materiais) e é especialmente útil para 

sistemas complexos que não podem ser modelados por códigos computacionais que usam 

métodos determinísticos. Os eventos probabilísticos individuais que compõem um 

processo são simulados sequencialmente. Em geral, a simulação é realizada em um 

computador devido ao número de tentativas necessárias para descrever adequadamente 

um fenômeno que é normalmente muito grande. O processo de amostragem estatística é 

baseado na seleção de números aleatórios – análogo ao jogo de dados em um cassino – 

daí o nome “Monte Carlo”. No transporte de partículas, a técnica de Monte Carlo possui 

um realismo elevado. Isso ocorre devido ao método seguir diversas partículas desde sua 

origem na fonte radioativa até o fim da mesma em algumas categorias (absorção, escape, 

etc). A distribuição probabilística é recolhida aleatoriamente usando dados de transporte 

para determinar o resultado de cada etapa da “vida” dessa partícula (SWEEZY, 2003). 

 

2.6.2. Arquivos de Entrada 

O código Monte Carlo N-Particle (MCNP) é aplicado para o transporte de nêutrons, 

elétrons, fótons, ou simultaneamente nêutron/elétron/fóton em sistemas de transporte. A 

entrada para o MCNP consiste em diversos arquivos que são fornecidos como parte de 

um pacote de dados, gerado pela execução de um sistema realizado ou fornecido pelo 

usuário. Os arquivos “INP” contém informações sobre o sistema, principalmente sobre a 

geometria e suas especificações, descrição dos materiais, biblioteca de secção de choque, 

características e localização da fonte radioativa e os tipos de respostas desejadas (TALLY). 

O usuário fornecerá apenas um pequeno subconjunto de todos os “cartões” de entrada 

disponíveis. A palavra “cartão” descreve uma única linha de entrada de até 80 caracteres. 

(BRIESMEISTER, 2001; SWEEZY, 2003; PELOWITZ, 2008) 
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2.6.3. Formato do Cartão 

Cada linha no arquivo de entrada do MCNP é referida como “cartão”. Essa 

terminologia é histórica e se refere a um tempo quando todas as entradas eram feitas 

através de cartões perfurados (punched cards). As linhas de entrada são limitadas em até 

80 colunas, novamente essa limitação regressa à época dos cartões perfurados. Os 

caracteres alfabéticos podem ser maiúsculos, minúsculos ou ambos. A maioria dos 

cartões de entrada são descritos horizontalmente, porém, cartões de dados podem ser 

descritos verticalmente. O $ (cifrão) finaliza a entrada de dados e tudo o que se segue é 

interpretado como comentário. Espaços em branco são usados como separadores dos 

dados de entrada e para finalizar uma entrada. É indicado que o problema em estudo seja 

descrito de forma sucinta tendo em vista que o mesmo, aparecerá em diversas partes do 

arquivo de saída (LEITE, 2010; PELOWITZ, 2008). 

Caso as cinco primeiras colunas do cartão estejam em branco, as entradas que se 

seguem, são consideradas continuação dos dados do cartão/linha anterior. O usuário pode 

também, ao invés de usar colunas em branco, fazer uso do caractere & (E comercial) 

seguido de pelo menos um espaço em branco para vincular o cartão/linha anterior ao novo 

cartão (PELOWITZ, 2008). 

 

2.6.4. Célula, Superfície e Dados Físicos 

A primeira entrada em um cartão de Célula é o número da célula atribuído pelo 

próprio usuário, que deve iniciar nas 5 primeiras colunas do cartão. A segunda entrada é 

o número do material que corresponde ao número fornecido no bloco de dados físicos 

para dado material. Se a célula é vácuo, o número zero é fornecido como número do 

material. Para células com número de material diferente de zero, é seguido a densidade 

do material. A próxima entrada, é uma lista de superfícies que fornecem uma completa 

especificação da geometria da célula. É por meio de operadores Booleanos4 que se realiza 

a combinação entre as regiões ou superfícies em estudo (PELOWITZ, 2008; TEIXEIRA, 

2009). 

 

                                                           
4 Sistema de notação algébrica usado para representar problemas lógicos, especialmente 

em computação. 
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2.6.5. Definição de Partículas 

Diversos cartões de entrada necessitam de um “Particle Designators” para poderem 

diferenciar entre dados de entrada e partículas rastreadas. Esse termo, se refere as 

informações do cartão pertinentes a essa instrução. Consiste numa coluna seguida pelo 

símbolo da partícula e número de importância (onde 0 é menos importante e 1 é mais 

importante) imediatamente após o nome do cartão, por exemplo, IMP : N significa que o 

cartão deve seguir os nêutrons. Para especificar a importância para mais de um tipo de 

partícula é possível utilizar uma única linha ao invés de diversas linhas, da seguinte forma: 

IMP : E, P, N  1 1 0. No caso dos cartões de tallies, a definição de partícula segue o nome 

do cartão incluindo o número da Tally, por exemplo, F5 : N (LEITE, 2010; PELOWITZ, 

2008). 

 

2.6.6. Descrição da Geometria 

A geometria do MCNP lida com configurações tridimensionais aleatórias e com 

dados dos materiais nas células delimitadas pelo primeiro e segundo grau de superfícies 

fornecidos pelo usuário. As células são definidas por interseções, uniões, e exclusão de 

regiões delimitadas pelas superfícies. Já as superfícies são definidas pelos coeficientes 

fornecidos pelas equações de superfícies ou, para certos tipos de superfícies, por pontos 

conhecidos nas superfícies. O MCNP também possibilita o uso de corpos sem uma forma 

específica, onde formas básicas como esferas, cubos, cilindros, etc., podem ser 

combinados usando operadores Booleanos (LEITE, 2010; PELOWITZ, 2008). 

A geometria de cada célula é descrita no cartão de células por uma lista de 

operadores e superfícies que delimitam a célula. Essa representação geométrica define a 

célula para ser a interseção, união, e/ou complemento das regiões listadas. O operador 

que representa a interseção é implícito: é simplesmente um espaço em branco entre duas 

superfícies. A união é representada pelo caractere dois pontos (:), permite unir curvas a 

células e também aquelas que são completamente separados. O operador de exclusão, 

representado pelo símbolo #, não oferece nenhum novo recurso sobre os operadores de 

união e interseção. Trata-se apenas de um método de “atalho” que implicitamente usa a 

interseção e união. Esse operador complementar pode ser visto como uma exclusão de 

tudo que está “dentro”, no caso, da célula descrita (PELOWITZ, 2008). 
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2.7. Determinação da Atividade de Radionuclídeos 

A atividade de um radionuclídeo pode ser determinada por meio de diversos 

procedimentos de medição. O decaimento do radionuclídeo em estudo é que determinará 

qual a melhor aplicação destes procedimentos. A emissão radioativa é um processo 

aleatório e, portanto, o que um instrumento mede nada mais é do que a radiação emitida 

e a atividade da amostra radioativa. Essa definição demonstra o motivo de medições de 

radioatividade serem tão sensíveis mas não possuirem boa precisão, logo uma medida 

com incerteza menor do que 1% é considerada extremamente precisa 

(L’ANNUNZIATA, 2012). 

 

2.7.1. Método de Detecção Espectrométrico de Alta Pureza (HPGe) 

Nos dias atuais os cristais de germânio são produzidos com os mais baixos níveis 

de impureza conforme requeridos, com dimensões entre 10 cm e 12 cm. Os detectores 

produzidos por meio desses cristais são denominados detectores intrisecos ou hiper-

puros. Detectores HPGe (Hiper-Pure Germanium) podem ser armazenados em 

temperatura ambiente porém, a resposta do detector sofrerá redução caso sejam 

armazenados por longos períodos, gerando uma instabilidade na eficiência do detector 

HPGe (L’ANNUNZIATA, 2012). 

Detectores HPGe são um dos mais utilizados atualmente na determinação da 

concentração de atividade de radionuclídeos, devido ao fato de ser uma técnica de alta 

resolução e não-destrutiva que descarta a necessidade de preparação laboratorial de 

amostras. Porém, é necessário o conhecimento prévio completo dos picos energéticos 

característicos da amostra em análise, que pode ser obtida por meio de uma calibração de 

eficiência utilizando padrões radioativos com geometrias, densidade e composição 

química de alta semelhança ao da amostra. Essas condições nem sempre são simples de 

obter em alguns laboratórios (GÓMEZ, 2015; HEIDARI, 2016). 

Devido ao fato do cristal de germânio poder ser construído em tamanhos grandes, 

de ser purificado de acordo com a necessidade para uma completa depleção e de 

necessitar de baixas energias para a criação de elétrons, faz com que seja um dos melhores 

detectores de raios gama atualmente (L’ANNUNZIATA, 2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Fontes de Nêutrons do Laboratório de Metrologia de Nêutrons 

LNMRI/IRD 

O Laboratório de Metrologia de Nêutrons possui como principais fontes radioisotópicas 

de nêutrons os seguintes espectros: 241AmBe (α,n), 241AmB (α,n), 241AmLi (α,n), 

238PuBe (α,n) e 252Cf (f,n). Nos estudos realizados com o MCNP para a construção de um 

novo modelo para o método do cálculo da eficiência, foi utilizada a fonte de 238PuBe (α,n), 

com 1850 GBq (14/11/2008) e meia-vida de 87,4 anos, fabricada pela Monsanto 

(Figura 5). Ela foi escolhida por ser a fonte com maior intensidade atualmente no LN e 

também por possuir uma meia-vida alta, o que torna desnecessária a troca da fonte em 

curtos períodos. Outra fonte de alta intensidade é a 252Cf (f,n) porém, a mesma não foi 

escolhida neste estudo devido à sua baixa meia-vida de 2,645 anos. O espectro da fonte 

de 238PuBe (α,n) foi apresentado anteriormente na Figura 3. 

Figura 5 - Fonte de 238PuBe do Laboratório de Metrologia de Nêutrons do Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria. 
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3.2.  O Banho de Sulfato de Manganês do Laboratório de Metrologia 

de Nêutrons LNMRI/IRD 

O sistema BSM presente no Laboratório de Metrologia de Nêutrons é uma 

cavidade esférica com 1 m de diâmetro interno e 1,5 mm de espessura feita de aço inox, 

Figura 6. Essa esfera armazena, aproximadamente, 520 L de solução aquosa de sulfato de 

manganês.  

A contagem do decaimento do 56Mn para 55Mn é realizada com o uso de um 

detector de NaI(Tl) de 7,62 x 7,62 cm² da Camberra (Modelo Am12512), protegido por 

um recipiente de acrílico (Figura 7). O detector é introduzido no BSM após irradiação e 

homogeinização da solução de MnSO4 por meio de uma abertura na parte superior da 

esfera.  

A eletrônica associada ao detector de NaI(Tl) é constituída por uma fonte de alta 

tensão externa e um analisador multicanal com diversos recursos integrados da Canberra, 

modelo DSA 1000 (Figura 8). Este multicanal trabalha em conjunto com o programa 

Genie-2000’s Gamma Acquisition & Analysis na aquisição de dados. 

Figura 6 - Banho de Sulfato de Manganês do Laboratório de Metrologia de Nêutrons do 

LMNRI. 



 

25 
 

 

 

Figura 8 - Eletrônica associada ao detector de NaI(Tl). Fonte 

de alta tensão Ortec 556 (esquerda) e analisador multicanal 

Canberra DSA 1000 (direita). 

Figura 7 - Detector de NaI(Tl) de 7,62 x 7,62 cm da Camberra 

(Modelo Am12512)  utilizado nas medições do Banho de Sulfato de 

Manganês. 
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3.2.1.  Eficiência do Sistema 

A medição da eficiência do sistema BSM no Laboratório de Metrologia de 

Nêutrons segue o procedimento descrito por SCHUCH (1978), onde a solução de MnSO4 

é irradiada no reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, localizado a 20 km 

de distância do LN. O valor de concentração de atividade alcançado com a irradiação da 

solução no reator argonauta é de aproximadamente 700 Bq.mg–1. A padronização da 

atividade da solução de sulfato de manganês é realizada pelo método de coincidência 

4πβ−γ. O sistema BSM do Laboratório de Metrologia de Nêutrons possui eficiência de 

5,7359x10–4 (±0,1%). 

 

3.3.  Sistema Irradiador da Solução de Sulfato de Manganês para a 

Determinação da Eficiência do BSM do Laboratório de 

Metrologia de Nêutrons 

A idealização de um novo sistema de irradiação para determinação da eficiência 

do Banho de Sulfato de Manganês surgiu com o trabalho de Leite (2010) como uma 

alternativa para a problemática das distâncias entre o IRD e o IEN, institutos responsáveis 

por diferentes etapas da determinação da eficiência do BSM. Dessa forma, o sistema 

utiliza fontes presentes no LN com o intuito de viabilizar a execução completa do 

procedimento de determinação da eficiência no próprio Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria, sem que haja necessidade de se recorrer à instituições externas. 

O novo sistema, além de ser planejado para irradiar a solução de MnSO4 por meio 

de uma fonte de 238PuBe, precisa otimizar sua atividade específica de forma que alcance 

valores de atividades que possam ser medidos. Vale salientar que os valores de atividade 

obtidos pela irradiação por meio de fontes de radionuclídeos de nêutrons são muito 

menores do que os alcançados em irradiações por reatores. Levando em consideração o 

estudo de BRIESMEISTER (2001) onde é demonstrado que a ativação da solução no 

Banho de Sulfato de Manganês ocorre preferencialmente ao redor da fonte de nêutrons, 

o sistema alternativo de irradiação deve reduzir o volume de solução de forma a 

maximizar sua atividade específica, e consequentemente obter atividade suficiente para 

sua padronização.  
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Um caminho para aumentar essa atividade específica é a redução do volume de 

solução. Levando em consideração a fonte de 238PuBe (α,n) (1850 GBq), uma irradiação 

da solução de MnSO4 no BSM atinge uma atividade aproximada de 0,02 Bq.mg–1. O valor 

obtido é muito baixo devido ao grande volume de solução (~500 L) inviabilizando a 

ativação da solução por meio do Banho de Sulfato de Manganês. 

Tendo em vista que a atividade específica de uma solução é dada pela razão entre 

sua atividade e volume, e partindo do pressuposto que a irradiação de um pequeno volume 

de solução, em condições ideais, aumentaria a sua concentração de atividade específica, 

foram realizados estudos teóricos a partir do método de Monte Carlo com o intuito de 

definir as melhores características de geometria e volume da solução de sulfato de 

manganês a ser irradiada por uma fonte de 238PuBe. 

 

3.4.  Desenvolvimento do Sistema Alternativo de Irradiação 

3.4.1. Simulação Computacional 

O desenvolvimento do sistema alternativo de irradiação iniciou-se com 

simulações utilizando o código de transporte de radiação MCNPX (versão 2.7.0), em 

diferentes geometrias. Todas as geometrias foram dispostas próximas à fonte, em 

recipientes hermeticamente fechados e posicionados no centro de um cubo de acrílico 

com 30 cm de arestas, preenchido com água destilada. A água nesse sistema atua como 

moderadora de nêutrons, para que os mesmos atinjam energias ideais para que os núcleos 

do 55Mn possam capturar esses nêutrons e também agindo como um meio refletor, 

conforme Leite (2010) descreve em sua tese.  

As geometrias utilizadas neste estudo foram idealizadas de maneira a posicionar 

a solução de MnSO4 o mais próximo possível da fonte de 238PuBe e de modo que a fonte 

utilizada se encontre hermeticamente fechada em um “casulo” de acrílico, com o intuito 

de impossibilitar o contato da fonte com a solução. Quatro distintas geometrias foram 

simuladas: cúbica, paralelepípedo-duplo, cilíndrica e meia-lua. 

 

3.4.1.1. Programas Visuais para MCNP 

O Monte Carlo trata-se de um código computacional que não possui elementos 

visuais para observar o que está sendo simulado. Para tal, foram utilizados editores visuais 
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com o intuito de facilitar o usuário, mostrando de forma simples as geometrias utilizadas 

na construção da simulação e também os arquivos de entrada.  Sendo assim, neste estudo, 

foram utilizados dois programas (Vised versão 22S e Moritz versão WXR_VR_1.12) que 

convertem o código utilizado pelo MCNP em imagens, tanto 2D quanto 3D. 

 

3.4.2. Simulação das Geometrias do Irradiador Alternativo por meio do 

MCNPX 

3.4.2.1. Geometria Cúbica 

O modelo de geometria cúbica foi simulado da seguinte maneira. Um cubo 

externo de acrílico, com 30 cm de aresta, preenchido completamente com água destilada. 

Em seu interior, encontra-se um cubo interno que atua como recipiente ermeticamente 

fechado para a solução de sufato de manganês. A fonte, é introduzida no interior do cubo 

interno, selada por um envólucro tambem de acrílico. Dessa forma a solução se encontra 

ao redor da fonte, abrangendo qualquer emissão da mesma, Figura 9.  

Figura 9 - Visão 3D obtida pelo editor visual Moritz da simulaçao gerada pelo 

MCNPX da geometria cúbica. As superfícies azuis são paredes de acrílico do 

sistema, a superfície vermelha trata-se da solução de sulfato de manganês, e o 

cilindro cinza no centro do sistema a fonte de 238PuBe. Os eixos X, Y e Z são 

representados respectivamente pelas cores vermelho, verde e azul. 
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Todas as partes descritas acima podem ser vistas na Figura 10, as áreas em 

amarelo são as paredes de acrílico do sistema. O verde representa a água destilada 

presente no interior do cubo externo, já o azul claro indica a solução de sulfato de 

manganês. A fonte de 238PuBe é representada pelas cores azul escuro e vermelho. 

Um trecho do input utilizado na simulação da geometria cúbica pode ser visto a 

seguir. Nele é possível observar de forma desmembrada cada parte utilizada neste 

modelo. 

 

Figura 10 - Visão obtida pelo editor visual Vised da simulaçao gerada pelo MCNPX da geometria cúbica. 

A esquerda (XZ) corte vertical com vista lateral do sistema, a direita (XY) corte horizontal com visão 

superior do sistema. 

10 1 -1.895 -1 -2 3 imp:n=1 $ Material Radioativo 

20 2 -7.92 (-4 -5 6) #10 imp:n=1 $ Aço Selagem Fonte 

30 3 -1.38 (-7 -8 9) #10 #20 imp:n=1 $ Acrilico Isolador Fonte-Solução 

45 5 -1.37082 (-22) #10 #20 #30 imp:n=1 $ MnSO4 

50 3 -1.38 (-23 22) imp:n=1 $ Suporte MnSO4 

55 4 -1.0 (-34) #10 #20 #30 #45 #50 imp:n=1 $ Água 

60 3 -1.38 (-35 34) imp:n=1 $ Suporte Água 

65 6 -0.001205 (-50) #10 #20 #30 #45 #50 #55 #60 imp:n=1 $ Regiao Externa  

70 0 (50) imp:n=0 $ Fim do Acompanhamento de Neutrons 

Quadro 1 - Trecho do arquivo de entrada (input) utilizado para simulação onde são demonstradas as 

células que dão origem a geometria cúbica. 
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3.4.2.2. Geometria Paralelepípedo Duplo 

A geometria paralelepípedo duplo foi proposta com o intuito de alocar a solução 

de sulfato de manganês nas áreas laterais da fonte de 238PuBe, tendo em vista que esta 

fonte possui emissão preferencial axial. Dito isto, este modelo foi simulado com dois 

recipientes contendo solução de MnSO4 com geometria paralelepipedal, posicionados um 

em cada lado da fonte, ambos com a mesma quantidade de solução em seu interior. A 

fonte de 238PuBe se encontra selada em um recipiente de acrílico no centro de ambos os 

recipientes contendo a solução. A fonte e os paralelepípedos se encontram no interior de 

um cubo de acrílico (30 cm de arestas) contendo água destilada em seu interior, Figura 11. 

Na Figura 12, estão representados por meio de cores, todos os materiais presentes 

no sistema de irradiação. Em azul claro a solução de sulfato de manganês, em amarelo as 

superfícies de acrílico do sistema, em rosa o ar, em azul escuro e vermelho a fonte de 

238PuBe e em verde a água destilada. 

Figura 11 - Visão 3D obtida pelo editor visual Moritz da simulaçao gerada 

pelo MCNPX da geometria paralelepípedo-duplo. As superfícies azuis são 

paredes de acrílico do sistema, a superfície vermelha trata-se da solução de 

sulfato de manganês, e o cilindro cinza no centro do sistema a fonte de 238PuBe. 

Os eixos X, Y e Z são representados respectivamente pelas cores vermelho, 

verde e azul. 
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Este modelo, devido aos seus diversos recipientes e duto de entrada de fonte, 

apresenta um input mais complexo, que pode ser observado a seguir, Quadro 2. 

Figura 12 - Visão obtida pelo editor visual Vised da simulaçao gerada pelo MCNPX da geometria 

paralelepípedo-duplo. A esquerda (XZ) corte vertical com vista lateral do sistema, a direita (XY) corte 

horizontal com visão superior do sistema. 

10 1 -1.895 -1 -2 3 imp:n=1 $ Material Radioativo 

20 2 -7.92 (-4 -5 6) #10 imp:n=1 $ Aço Selagem Fonte 

25 6 -0.001205 (-7 8 -9 10 -11 12) #10 #20 imp:n=1 $ Ar-Fonte 

30 3 -1.38 (7 : -8 : 9 : -10 : 11 : -12) (-13 14 -15 16 -17 18) imp:n=1 $ Acrílico Fonte 

40 3 -1.38 (-19: 14: 9: -10: 11: -12) (20 -8 -15 16 -17 18) #(14 -8) imp:n=1 $ Rec.Esq. 

45 5 -1.37082 (-14 19 -9 10 -11 12) #40 imp:n=1 $ Solução MnSO4 (Esq) 

50 3 -1.38 (21: -13: 9: -10: 11: -12) (-22 7 -15 16 -17 18) #(-13 7) imp:n=1 $ Rec.Dir. 

55 5 -1.37082 (13 -21 -9 10 -11 12) #50 imp:n=1 $ Solução MnSO4 (Dir) 

60 3 -1.38 (21: -19: 9: -10: 29: -17) (-22 20 -15 16 -35 11) #(-17 11) #(29 -35) imp:n=1 

$ Suporte Duto 

65 3 -1.38 (-21 19 -9 10 17 -29) #60 imp:n=1 $ Ar-Duto  

70 3 -1.38 (25 : -26 : 27 : -28 : 29 : -30) (-31 32 -33 34 -35 36) imp:n=1 $ Sup. Água 

75 4 -1.0 (-25 26 -27 28 -29 30) #10 #20 #25 #30 #40 #45 #50 #55 #60 #65 imp:n=1 

$ Água 

80 6 -0.001205 (-50) #10 #20 #25 #30 #40 #45 #50 #55 #60 #65 #70 #75 imp:N=1 $ 

Região Externa Banho 

90 0 (50) imp:n=0 $ Fim Acompanhamento Nêutron 

Quadro 2 - Trecho do arquivo de entrada (input) utilizado para simulação onde são demonstradas as células 

que dão origem a geometria paralelepípedo-duplo. 
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3.4.2.3. Geometria Cilíndrica 

Essa geometria busca intercalar um maior volume de água ao redor da fonte de 

238PuBe (meio refletor e moderador), com a solução sendo posicionada na lateral da fonte, 

optando por se beneficiar da emissão axial preferencial que a fonte de 238PuBe possuí. 

Desta forma a simulação foi gerada a partir de um cubo externo com 30 cm de arestas 

contendo em seu interior água destilada. Foi configurado um duto na parte superior do 

cubo externo com o intuito de inserir a fonte de 238PuBe até o centro do mesmo e um 

recipiente cilíndrico contendo a solução de sulfato de manganês sendo introduzido pelo 

mesmo duto até a parte superior da fonte, Figura 13.  

As regiões representadas na Figura 14 são: azul claro para a solução de sulfato de 

manganês, azul escuro e vermelho para a fonte de 238PuBe, verde para água destilada e 

amarelo para as superfícies de acrílico. 

 

 

Figura 13 - Visão 3D obtida pelo editor visual Moritz da simulaçao gerada 

pelo MCNPX da geometria cilíndrica. As superfícies azuis são paredes de 

acrílico do sistema, a superfície vermelha trata-se da solução de sulfato de 

manganês, e o cilindro cinza no centro do sistema a fonte de 238PuBe. Os 

eixos X, Y e Z são representados respectivamente pelas cores vermelho, 

verde e azul. 
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Figura 14 - Visão obtida pelo editor visual Vised da simulaçao gerada pelo MCNPX da geometria 

cilíndrica. A esquerda (XZ) corte vertical com vista lateral do sistema, a direita (XY) corte horizontal com 

visão superior do sistema. 

10 1 -1.895 -1 -2 3 imp:n=1 $ Material Radioativo 

20 2 -7.92 (-4 -5 6) #10 imp:n=1 $ Aço Selagem Fonte 

30 3 -1.38 (7 : -8 : 9) (-4 5 -10) imp:n=1 $ Acrílico Solução 

35 5 -1.37082 (-7 8 -9) #30 imp:n=1 $ Solução MnSO4 

40 3 -1.38 (7 : -10 : 17) (-4 9 -23) #(9 -10) #(17 -23) imp:n=1 $ Acrílico Duto-Água 

45 4 -1.0 (-7 10 -17) #40 imp:n=1 $ Água-Duto 

50 3 -1.38 (4 : -6 : 17) (-11 12 -23) #10 #20 #30 #35 #(17 -23) imp:n=1 $ Fonte-Duto 

60 3 -1.38 (13 : -14 : 15 : -16 : 17 : -18) (-19 20 -21 22 -23 24) imp:n=1 $ Acrílico 

Externo 

65 4 -1.0 (-13 14 -15 16 -17 18) #10 #20 #30 #35 #40 #45 #50 #60 imp:n=1 $ Água 

70 6 -0.001205 (-50) #10 #20 #30 #35 #40 #45 #50 #60 #65 imp:n=1 $ Regiao Externa 

Banho 

80 0 (50) imp:n=0 $ Fim Acompanhamento Nêutron 

Quadro 3 - Trecho do arquivo de entrada (input) utilizado para simulação onde são demonstradas as células 

que dão origem a geometria cilíndrica. 
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3.4.2.4. Geometria Meia-Lua 

Nesse modelo, as simulações foram configuradas com o recipiente que contém a 

solução de sulfato de manganês envolvendo, em proporções iguais, as dimensões da fonte 

de 238PuBe num formato de meia-lua. Isto visa uniformizar a irradiação da solução, 

eliminando pontos onde a solução se encontra mais distante da fonte de 238PuBe, como 

na geometria cúbica. Este recipiente possui medidas iguais em todas as direções, exceto 

na parte superior, onde se encontra o duto por onde a fonte é inserida por meio de um 

suporte de acrílico, Figura 15.  

 

 

 

 

Figura 15 - Visão 3D obtida pelo editor visual Moritz da simulaçao gerada 

pelo MCNPX da geometria meia-lua. As superfícies azuis são paredes de 

acrílico do sistema, a superfície vermelha trata-se da solução de sulfato de 

manganês, e o cilindro cinza no centro do sistema a fonte de 238PuBe. Os eixos 

X, Y e Z são representados respectivamente pelas cores vermelho, verde e azul. 
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A Figura 16 apresenta a simulação da geometria meia-lua no setup do editor visual 

Vised, nela é possível separar os materiais por cores, onde o rosa representa o ar, o 

amarelo representa as superfícies em acrílico, o verde indica a presença de água destilada, 

o azul-claro a solução de sulfato de manganês e o azul escuro com vermelho a fonte de 

238PuBe. 

Figura 16 - Visão obtida pelo editor visual Vised da simulaçao gerada pelo MCNPX da geometria meia-

lua. Ambos os lados XZ (esquerda) e YZ (direita) possuem corte vertical com vista lateral do sistema. 

10 1 -1.895 -1 -2 3 imp:n=1 $ Material Radioativo 

20 2 -7.92 (1 : 2 : -3) (-4 -5 6) imp:n=1 $ Aço Selagem Fonte 

30 3 -1.38 (-10 11 -12 13 -14 15) (4 : 5 : -6) #10 #20 imp:n=1 $ Suporte Central 

40 3 -1.38 ((-16 17 -18 19 -20 21) : (-7 -8 9)) #10 #20 #30 imp:n=1 $ Duto e Meia-

Lua 

50 5 -1.37082 ((-35 36 -37 38 -39 40) : (-34 -37 38)) #10 #20 #30 #40 imp:n=1 $ 

Solução MnSO4 

60 3 -1.38 ((-42 43 -44 45 -46 47) : (-41 -44 45)) #10 #20 #30 #40 #50 imp:n=1 $ 

Recipiente Solução 

70 4 -1.0 (-22 23 -24 25 -26 27) #10 #20 #30 #40 #50 #60 imp:n=1 $ Água 

75 3 -1.2 (22 :-23 :24 :-25 :14 :-27 )(-28 29 -30 31 -32 33 ) imp:n=1 $ Cubo Externo 

80 6 -0.001205 (-50) #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #75 imp:n=1 $ Regiao Ext. Banho 

90 0 (50) imp:n=0 $ Fim do Acompanhamento de Nêutrons 

Quadro 4 - Trecho do arquivo de entrada (input) utilizado para simulação onde são demonstradas as células 

que dão origem a geometria meia-lua. 
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3.4.3. Simulação de Volume Ótimo 

Por meio dos resultados simulados pelo código computacional de Monte Carlo, 

foi possível definir qual geometria e volume foram os ideais para a necessidade do 

projeto, que visa uma maior intensidade de atividade específica da solução de MnSO4. 

Além do volume ideal, há a necessidade de se obter um volume de alíquota ativada que 

possa ser utilizada tanto para as análises de atividade, assim como para ser vertida no 

BSM. O início do desenvolvimento desse modelo ocorreu com a definição das geometrias 

que seriam estudadas. As primeiras simulações tiveram como objetivo definir qual seria 

a melhor geometria, que obtivesse uma maior absorção de nêutrons por moléculas de 

55Mn. Para tal, todas as 4 geometrias foram simuladas inicialmente com o mesmo volume, 

169 cm³.  

Em paralelo, foram realizadas simulações com o intuito de definir o volume ótimo 

para atingir uma atividade da solução de sulfato de manganês que possa ser utilizado para 

a definição da eficiência do BSM. Como o método de detecção HPGe utilizado para a 

determinação da eficiência não necessita de grandes volumes de solução, as simulações 

foram configuradas com volumes de 84,5 cm³, 100 cm³ e 169 cm³ para todas as 4 

geometrias. 

Todas as simulações fizeram uso de uma ferramenta do MCNP denominada Tally 

Multiplier Card, ou FM, que consiste em um registro multiplicador associado a um 

registro tipo 4 (Tally F4). Essa ferramenta, Tally F4, é utilizada para determinar a fluência 

média na célula em estudo, porém não considera reações de absorção de nêutrons a menos 

que esteja associada ao FM, convertendo esta reação para que se possa determinar a 

captura de nêutrons pelo manganês por meio da reação de captura 55Mn(n,γ)56Mn, como 

visto a seguir: 

A multiplicação que o registro FM faz ocorre entre a fluência determinada no 

registro F4 (partículas.cm–²), entre uma constante (referente a densidade atômica do 

manganês em átomos.1024
.cm–³) e a seção de choque microscópica da reação selecionada. 

FC14 Captura pelo Manganês 

F14:n XX [Célula(s) em Estudo]  $ Fluência Média nas Células 

FM14 1 7 -2 

Quadro 5 - Descrição utilizada na simulação pelo programa MCNP para Tally de 

captura de nêutrons pelo manganês da solução de MnSO4. 
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O resultado da multiplicação realizada pelo FM ao registro F4 tem dimensão de nêutrons 

capturados pelo material ou reação por centímetro cúbico. 

 

3.5.  Processo de Irradiação da Solução de Sulfato de Manganês 

3.5.1. Método em Uso 

Para que os valores experimentais, obtidos pela irradiação da solução de sulfato 

de manganês por meio do sistema alternativo pudessem ser utilizados como referência 

neste estudo, houve a necessidade de se realizarem irradiações no Reator Argonauta, 

localizado no IEN, com o intuito de comparar o método em uso e o novo proposto. Com 

esta finalidade, foi realizado o  processo de aferição da eficiência do BSM, onde uma 

alíquota da solução de MnSO4 presente no banho foi irradiada no Reator Argonauta, com 

fluxo de nêutrons térmicos de 109 n.cm–2.s–1 e 340 Watts de potência (Figura 17). 

Reatores nucleares são estruturas que devido às reações nucleares em cadeia 

geradas pela fissão de núcleos presentes em seu combustível, produzem elevadas 

quantidades de nêutrons. Os nêutrons originados dessas reações possuem altas energias 

(aproximadamente 2 MeV). Porém, como esses reatores possuem em seu interior grandes 

quantidades de material termalizante, os nêutrons produzidos por seu combustível perdem 

rapidamente sua energia passando a possuir espectro térmico. A grande vantagem de 

Figura 17 - Reator Argonauta pertecente ao Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, Rio de Janeiro. 
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utilizar reatores está na elevada taxa de fluência de nêutrons que é possível atingir. Como 

no interior do canal do reator existe uma grande intensidade de nêutrons (de 1010 a 

1013 n.cm-2.s-1), são obtidos feixes bem colimados na saída do canal da ordem de 104 a 

109 n.cm-2.s-1. 

Após irradiação, a solução é então padronizada por meio do método de detecção 

de poço e também por meio do método de coincidência 4πβ−γ. O restante da solução, que 

não for utilizada para os processos de padronização da mesma, é vertida de volta para o 

BSM para que seja possível medir a atividade alcançada pela solução e, então, determinar 

a eficiência do Banho de Sulfato de Manganês através da intercomparação entre os 

métodos. 

 

3.5.2. Irradiação da Solução de MnSO4 pelo Sistema Alternativo de 

Irradiação 

Com a escolha e construção do melhor modelo para irradiação da solução de 

MnSO4, deu-se início aos procedimentos para uso do sistema alternativo. Foi retirada uma 

alíquota de solução do BSM e inserida no recipiente presente no sistema. Após esta etapa, 

o cubo externo de acrílico é preenchido com aproximadamente 27 L de água destilada. 

Logo após, o sistema é posicionado em lugar adequado e a fonte de 238PuBe é inserida no 

sistema. A mesma permanece irradiando a solução por 24 h, onde após este período a 

solução atinge sua saturação, ou seja, o máximo de moléculas de 55Mn ativadas. 

Seguido o tempo de irradiação da solução de MnSO4, uma alíquota é retirada da 

solução irradiada e encaminhada para o Laboratório de Espectrometria, onde sua 

atividade é aferida por meio de um detector de Germânio Hiper Puro, Figura 18. O que 

restou da solução irradiada no irradiador alternativo é vertida no interior do BSM para 

que possam ser realizadas as análises necessárias para a obtenção da eficiência do sistema 

BSM. 
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3.6.  Determinação da Taxa de Emissão de Nêutrons de uma Fonte de 

Nêutrons 

A taxa de emissão de uma fonte de nêutrons é obtida pela equação a seguir (3.1). 

Se apenas fossem consideradas as capturas por átomos de 55Mn, Q seria obtido em função 

apenas de (A) e (ε) porém, conforme Figura 19, os nêutrons emitidos pela fonte de 

nêutrons sofrem diversas interações como fuga, captura por núcleos de enxofre, 

hidrogênio e oxigênio, entre outras interações. Sendo assim, são utilizados os parâmetros 

(K) e (F) de maneira a corrigir essas interações. 

𝑄 =  
𝐴

𝜀
∙

𝐾

𝐹
 

Onde: 

Q = Taxa de emissão de uma fonte de nêutrons 

A = Taxa de contagem corrigida para a atividade de saturação da solução de MnSO4 

irradiada 

𝜀 = Eficiência do sistema de detecção 

Figura 18 - Detetor Canberra de Germânio Hiper Puro do 

Laboratório Espectrometria. 

(3.1) 
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K = Processos de interação que competem com a captura pelo Mn 

F = Fator de correção para os nêutrons capturados pelo Mn 

 

 

3.6.1. Cálculos para Determinação da Eficiência do Banho de Sulfato de 

Manganês 

Para determinar a eficiência do BSM a partir da solução de sulfato de manganês 

irradiada no sistema alternativo de irradiação, é necessário determinar certos parâmetros. 

A seguir está representado na Equação 3.2, o cálculo da eficiência em função da taxa de 

contagem média detectada pelo sistema BSM (C), da massa de solução vertida no BSM 

(mv), da massa de solução utilizada pelo Laboratório de Espectrometria (mA) e da 

atividade  determinada pelo método HPGe corrigida para o tempo de referência do BSM 

(Ac) (PEIXOTO, 2016). 

𝜀 (𝐶, 𝐴𝑐, 𝑚𝑣, 𝑚𝐴) =  
𝐶

𝑚𝑣
∙  

𝑚𝐴

𝐴𝑐
 

 

(3.2) 

Figura 19 - Interação dos nêutrons emitidos por uma fonte radiositópica 

de nêutrons na solução de sulfato de manganês no BSM. 
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A incerteza padrão associada à eficiência do BSM, para os parâmetros descritos 

anteriormente (C, mv, mA e Ac), é demonstrada de maneira completa na Equação 3.3, 

onde são considerados os cálculos das incertezas dos parâmetros mA, mv e Ac, sendo que 

a incerteza do parâmetro C é obtida pelo desvio padrão médio das contagens 

contabilizadas pelo sistema BSM. 

𝜇𝜀2 =  [
𝑚𝐴

𝐴𝑐. 𝑚𝑣
]

2

∙  [𝜇𝐶]2 + [
𝐶

𝑚𝑣. 𝐴𝑐
]

2

∙  [𝜇𝑚𝐴]2 + [− 
𝐶. 𝑚𝐴

𝑚𝑣. 𝐴𝑐2
]

2

∙  [𝜇𝐴𝑐]2 ∴  + [− 
𝐶. 𝑚𝐴

𝐴𝑐. 𝑚𝑣
2

]
2

∙  [𝜇𝑚𝑣]2 

 

Onde: 

µ𝜀 = Incerteza da Eficiência 

µC = Incerteza das Contagens do Sistema BSM 

µmA= Incerteza na determinação da massa de solução irradiada encaminhada para 

o Laboratório de Espectrometria 

µAc = Incerteza na determinação da atividade pelo método HPGe corrigida para 

o tempo de referência do BSM 

µmv = Incerteza na determinação da massa de solução irradiada vertida no sistema 

BSM 

 

Dividindo a Equação 3.3 pela Equação 3.2, é possível simplicar a fórmula da 

determinação de incerteza relativa da eficiência do BSM, obtendo a Equação 3.4. 

[
𝜇𝜀

𝜀
]

2

= [
𝜇𝐶

𝐶
]

2

+ [−
𝜇. 𝑚𝑣

𝑚𝑣
]

2

+ [−
𝜇𝐴𝑐

𝐴𝑐
]

2

+  [
𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴
]

2

  

 

A seguir, são descritos os cálculos dos parâmetros que fazem parte da 

determinação da eficiência e incerteza padrão associada do sistema BSM. Ac representa 

a atividade corrigida para o tempo de referência do BSM determinada pelo método HPGe, 

conforme Equação 3.5.  

(3.3) 

(3.4) 
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𝐴𝑐 = 𝐴𝑡𝑐 ∙  exp (−ʎ ∙ 𝑇) 

Onde: 

Atc = Atividade determinada pelo método HPGe 

ʎ = Constante de decaimento para o 56Mn 

T = Tempo corrigido para o horário de referência do BSM 

 

O cálculo utilizado na determinação da incerteza de Ac é apresentador a seguir na 

Equação 3.6. 

𝜇𝐴𝑐2 = [exp(−ʎ ∙ 𝑇) ∙ 𝜇𝐴𝑡𝑐]2 + [(−𝐴𝑡𝑐 ∙ ʎ ∙ exp(−ʎ ∙ 𝑇)) ∙ 𝜇𝑇]2 

 

 

A incerteza na determinação das massas da solução de sulfato de manganês vertida 

no BSM (mv) e da solução encaminhada para o Laboratório de Espectrometria (mA) 

seguem o mesmo princípio. Substituindo mFC e mFV, na Equação 3.7, por suas incertezas 

e elevando ao quadrado para então ao final retirar por meio da raiz quadrada da equação, 

é possível determinar a incerteza desse procedimento conforme Equação 3.8. O mesmo é 

valido para calcular a incerteza de mV, Equação 3.10. 

𝑚𝐴 = 𝑚𝐹𝐶 − 𝑚𝐹𝑉 

𝜇𝑚𝐴 =  ±(𝜇𝑚𝐹𝐶
2 +  𝜇𝑚𝐹𝑉

2)
1

2⁄  

Onde: 

mFC = Massa do frasco contendo a solução irradiada de MnSO4 encaminhada para 

o Laboratório de Espectrometria 

mFV = Massa do frasco vazio 

 

 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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𝑚𝑉 = 𝑚𝐶𝐶 − 𝑚𝐶𝑉 

𝜇𝑚𝑉 =  ±(𝜇𝑚𝐶𝐶
2 +  𝜇𝑚𝑉

2)
1

2⁄  

Onde: 

mCC = Massa do recipiente contendo a solução irradiada de MnSO4 

mCV = Massa do recipiente vazio após verter a solução no sistema BSM 

 

 

 

  

(3.9) 

(3.10) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Simulações de Geometria do Mini-Irradiador 

Para que esse estudo pudesse ter embasamento teórico antes da construção 

propriamente dita do mini-irradiador, foi necessário realizar simulações com o intuito de 

otmizar o processo de construção. Dessa forma, como visto na seção 3.4, 4 geometrias 

distintas foram simuladas por meio do método de Monte Carlo. A geometria Meia-Lua 

apresentou os melhores resultados de atividade específica, independente do volume de 

solução, conforme Figura 20. Porém, para chegar a um volume ótimo, as 4 geometrias 

foram também simuladas com volumes de 84,5 cm³, 100 cm³ e 169 cm³. O volume de 

84,5 cm³ apresentou maior valor de captura de nêutrons por núcleo de 55Mn, com uma 

incerteza de ±0,02%. Esses valores encontrados são definidos pelo método de Monte 

Carlo como a probabilidade de que a emissão de um único nêutron interaja com um único 

núcleo de 55Mn, sendo assim, foram obtidos os seguintes resultados de acordo com a 

Tabela 3. 

 

Figura 20 – Gráfico que demonstra a variação da captura específica de nêutrons por átomos de manganês 

para volumes diversos (169 cm³, 100 cm³ e 84,5 cm³) e para geometrias distintas (Meia-Lua, Cúbica, 

Paralelepípedo-Duplo e Cilíndrica). 
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Tabela 3 - Valores simulados pelo método de Monte Carlo da probabilidade de que a emissão de um único 

nêutron interaja com um único núcleo de 55Mn e sua incerteza. 

 84,5 cm³ 100 cm³ 169 cm³ 

Meia -Lua 6,41% ± 0,02% 5,99% ± 0,02% 5,66% ± 0,02% 

Cúbico 3,79% ± 0,03% 3,73% ± 0,03% 3,42% ± 0,02% 

Cilíndrico 3,73% ± 0,04% 3,62% ± 0,04% 3,02% ± 0,03% 

Paralelepípedo 

Duplo 
3,49% ± 0,04% 3,48% ± 0,04% 3,43% ± 0,04% 

 

Como visto na Tabela 3, as geometrias Cúbica, Cilíndrica e Paralelepípedo-Duplo 

apresentaram valores semelhantes e bem inferiores se comparadas a geometria Meia-Lua. 

Essa diferença está na característica que a última geometrias possui, onde a solução se 

encontra ao igualmente ao redor da fonte. A fonte de 238PuBe (α, n), por mais que possua 

emissão predominantemente pelas suas laterais, também emite nêutrons pela sua 

circunferência. Dessa maneira, o maior indice de captura de nêutrons por átomos de 55Mn 

ocorre também por conta de uma maior superficie de contato por parte da solução, 

fazendo com que os nêutrons espalhados e refletidos pela água ao redor encontrem a 

solução de sulfato de manganês com maior facilidade do que nas geometrias Cúbica, 

Cilíndrica e Paralelepípedo-Duplo. 

 

4.2. Construção do Sistema Alternativo de Irradiação 

Após a escolha do mini-irradiador com geometria que apresentou melhor valor de 

atividade específica nas simulações realizadas, geometria Meia-Lua, foi possível iniciar 

o processo de construção do mesmo. Por meio da parceria entre o Laboratório de 

Metrologia de Nêutrons e o setor de Engenharia Mecânica do IRD que o modelo pôde ser 

construído.  

O mini-irradiador foi fabricado em acrílico, devido as suas propriedades que 

interferem minimamente nos nêutrons emitidos por fontes de nêutrons e pela sua 

característica translucida, que permite a visualização completa do sistema ajudando na 

identificação em caso de falhas. A parte externa é um cubo com paredes de acrilíco com 

8 mm de espessura e 30 cm de aresta. Internamente possui um duto por onde a fonte de 

238PuBe é inserida até o centro do cubo externo. Ao redor da fonte encontra-se o recipiente 

com o geometria de uma meia-lua, onde a solução de sulfato de manganês é introduzida, 

Figura 21. 



 

46 
 

 

4.3. Análises Experimentais da Solução de Sulfato de Manganês 

4.3.1. Medições pelo Sistema do Banho de Sulfato de Manganês 

O sistema do Banho de Sulfato de Manganês por si só não fornece dados, para tal 

é necessário fazer uso de programas que interpretem, analisem e adquiram dados das 

detecções oriundas do detector de NaI(Tl) utilizado no BSM. 

 

4.3.1.1. Genie-2000’s Gamma Acquisition & Analysis 

O programa Genie-2000 atua na aquisição e análise em tempo real desses dados 

por meio de um setup que fornece, entre outras opções, a formação de um espectro do 

decaimento do 56Mn (Figura 22). Além do espectro, o Gennie possibilita acompanhar 

variações no tempo morto, área, FWHM, FWTM, entre outros parâmetros. 

Figura 21 - Imagem do Sistema Alternativo de Irradiação Geometria Meia-Lua. A esquerda se encontram 

as 3 partes que compõem o sistema (suporte de acrílico para fonte de 238PuBe, recipiente no formato de 

meia-lua contendo a solução de MnSO4 e duto para introdução da fonte, e cubo externo de acrílico, 

respectivamente). A direita o sistema completo e montado. 
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4.3.1.2. Banhosm, Programa de Análise de Dados do BSM 

Para aquisição e análise dos dados de contagem contabilizados pelo detetor 

utilizado no BSM, o Laboratório de Metrologia de Nêutrons faz uso de um programa 

criado pelo próprio laboratório denominado Banhosm, Figura 23. Nele, o valor das 

contagens totais (em negrito) em um dado período de tempo é inserido por meio de um 

arquivo de texto, um trecho do mesmo é demonstrado a seguir. Dessa forma, cria-se um 

padrão analisado pelo programa Banhosm que gera um relatório com base nesses dados. 

Este relatório pode ser visto no Apêndice A. 

Figura 22 - Setup do programa Genie-2000’s Gamma Acquision & Analysis, apresentando o espectro do 

decaímento da solução de sulfato de manganês, tempo morto, area de contagem, entre outros. 

07-07-2016,10:48:43,1,0,500,1,0,2,0,3,69861,4,0 

07-07-2016,10:57:19,2,0,500,1,0,2,0,3,69408,4,0 

07-07-2016,11:05:55,3,0,500,1,0,2,0,3,65335,4,0 

07-07-2016,11:14:33,4,0,500,1,0,2,0,3,64226,4,0 

07-07-2016,11:23:10,5,0,500,1,0,2,0,3,59998,4,0 

Quadro 6 - Trecho dos dados de entrada do arquivo de texto 

utilizados pelo programa Banhosm. 



 

48 
 

 

4.3.2. Determinação da Eficiência do BSM Utilizando o Sistema Alternativo  

de Irradiação 

Com o intuito de produzir um sistema alternativo de irradiação para a solução de 

sulfato de manganês, é necessário determinar a eficiência do BSM fazendo uso da solução 

irradiada pelo novo sistema. Para isso, em parceria com o Laboratório de Espectrometria, 

foram realizadas irradiações utilizando o novo sistema. As amostras logo após irradiação 

foram separadas, parte foi enviada para determinação de atividade da solução de sulfato 

de manganês pelo Laboratório de Espectrometria e o restante foi introduzido no BSM 

para medição do decaimento do 56Mn. Os valores de atividade, para os principais 

fotopicos da solução de MnSO4 (847 keV, 1811 keV e 2113 keV), encontrados pelo 

Laboratório de Espectrometria são apresentados no Anexo A. 

Já os resultados obtidos para a solução de sulfato de manganês analisada pelo 

método BSM são encontrados no Apêndice B. Para aquisição dos dados foi utilizado o 

programa Genie-2000’s Gamma Acquisition & Analysis, que forneceu um relatório com 

valores das contagens do decaimento do 56Mn em função do tempo (500 segundos). Os 

dados deste relatório foram inseridos no programa Banhosm, que gerou um relatório final,  

Figura 23 - Setup do programa Banhosm desenvolvido pelo LN e os parâmetros a serem escolhidos. 
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Apêndice C. Na Figura 24 é possível observar o decaimento do 56Mn em uma das três 

irradiações realizadas. 

 

4.3.2.1. Incerteza Padrão Associada aos Cálculos da Determinação de 

Eficiência do BSM Utilizando o Sistema Alternativo de Irradiação 

Após avaliação dos resultados obtidos pelas análises da solução irradiada de 

sulfato de manganês realizadas pelo método BSM e pelo método de espectrometria de 

alta pureza, o próximo passo foi consolidar esses resultados com um estudo estatístico. 

Dessa forma, as incertezas padrões em cada medida que envolvesse a determinação da 

eficiência do BSM foram cálculadas conforme item 3.6.1. 

Para determinar a incerteza nas medidas de atividade obtidas pelo método de 

espectrometria de alta pureza e corrigidas para o horário de referência do BSM (Ac), 

foram avaliadas as incertezas das atividades determinadas pelo Laboratório de 

Espectrometria (Atc), as incertezas da correção do horário de início das contagens no 

Laboratório de Espectrometria para o horário de referência do BSM (T) e da incerteza da 

constante de decaímento para o 56Mn (ʎ), de acordo com Equação 3.6. A seguir podem 

ser vistas as tabelas com os resultados da determinação da incerteza de Ac para os dias 

28/04/2016 (Tabela 4), 07/07/2016 (Tabela 5), 11/08/2016 (Tabela 6) e 06/09/2016 

(Tabela 7). 
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Figura 24 - Gráfico referente ao decaimento do 56Mn em uma das irradiações realizadas pelo sistema 

alternativo de irradiação. 
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Tabela 4 - Determinação da incerteza de Ac, da análise realizada no dia 28/04/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza Ac (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade Determinada pelo 

Laboratório de Espectrometria 
Atc (Bq) 45224 45 Normal 0,10 A 

Tempo Corrigido para o 

Tempo de Referência no BSM 
T (s) 4654 30 Retangular 0,64 B 

Constante de Decaimento 56Mn ʎ (1/s) 7,4664E-5 0,0013E-5 Retangular 0,02 A 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 
Ac (Bq) 31950 78 Normal 0,25 B 

 

Tabela 5 - Determinação da incerteza de Ac, da análise realizada no dia 07/07/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza Ac (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade Determinada pelo 

Laboratório de Espectrometria 
Atc (Bq) 49540 49 Normal 0,10 A 

Tempo Corrigido para o 

Tempo de Referência no BSM 
T (s) 2503 30 Retangular 1,20 B 

Constante de Decaimento 56Mn ʎ (1/s) 7,4664E-05 0,0013E-5 Retangular 0,02 A 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 
Ac (Bq) 41096 101 Normal 0,25 B 

 

Tabela 6 - Determinação da incerteza de Ac, da análise realizada no dia 11/08/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza Ac (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade Determinada pelo 

Laboratório de Espectrometria 
Atc (Bq) 46894 47 Normal 0,10 A 

Tempo Corrigido para o 

Tempo de Referência no BSM 
T (s) 5798 30 Retangular 0,52 B 

Constante de Decaimento 56Mn ʎ (1/s) 7,4664E-05 0,0013E-5 Retangular 0,02 A 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 
Ac (Bq) 30417 75 Normal 0,25 B 

 

Tabela 7 - Determinação da incerteza de Ac, da análise realizada no dia 06/09/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza Ac (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade Determinada pelo 

Laboratório de Espectrometria 
Atc (Bq) 48965 64 Normal 0,13 A 

Tempo Corrigido para o 

Tempo de Referência no BSM 
T (s) 4589 30 Retangular 0,65 B 

Constante de Decaimento 56Mn ʎ (1/s) 7,4664E-05 0,0013E-5 Retangular 0,02 A 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 
Ac (Bq) 34761 90 Normal 0,26 B 
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Além da incerteza relacionada as medições de atividade do Laboratório de 

Espectrometria (Ac), é necessário considerar incertezas em medições básicas como a 

determinação da massa de solução. Neste caso, a determinação da massa de solução foi 

dividida em duas seções. Primeiro houve a determinação da massa de solução que foi 

encaminhada para o Laboratório de Espectrometria (mA), que envolve as incertezas na 

determinação da massa do frasco vazio que irá conter a solução (mFV) e a determinação 

da massa do frasco contendo a solução (mFC), conforme Equação 3.8. Esses valores são 

apresentados a seguir na Tabela 8 (28/04/2016), Tabela 9 (07/07/2016), Tabela 10 

(11/08/2016) e Tabela 11 (06/09/2016). 

Tabela 8 - Determinação da incerteza de mA, da análise realizada no dia 28/04/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mA (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa Frasco Vazio mFV (g) 15,9697 0,001 Retangular 0,01 B 

Massa Frasco Cheio mFC (g) 29,6564 0,001 Retangular 0,003 B 

Massa de Solução no Frasco mA (g) 13,6867 0,0014 Normal 0,01 B 

 

Tabela 9 - Determinação da incerteza de mA, da análise realizada no dia 07/07/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mA (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa Frasco Vazio mFV (g) 14,6425 0,001 Retangular 0,01 B 

Massa Frasco Cheio mFC (g) 29,0949 0,001 Retangular 0,003 B 

Massa de Solução no Frasco mA (g) 14,4524 0,0014 Normal 0,01 B 

 

Tabela 10 - Determinação da incerteza de mA, da análise realizada no dia 11/08/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mA (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa Frasco Vazio mFV (g) 14,6536 0,001 Retangular 0,01 B 

Massa Frasco Cheio mFC (g) 29,0400 0,001 Retangular 0,003 B 

Massa de Solução no Frasco mA (g) 14,3864 0,0014 Normal 0,01 B 

 

Tabela 11 - Determinação da incerteza de mA, da análise realizada no dia 06/09/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mA (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa Frasco Vazio mFV (g) 14,534 0,001 Retangular 0,01 B 

Massa Frasco Cheio mFC (g) 28,8484 0,001 Retangular 0,003 B 

Massa de Solução no Frasco mA (g) 14,3144 0,0014 Normal 0,01 B 
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Posteriormente, o restante da solução que não foi encaminhada para o Laboratório 

de Espectrometria é então pesada. A incerteza da determinação da massa da solução 

restante que será vertida no BSM (mV) é calculada levando em consideração as incertezas 

da determinação da massa do recipiente cheio (mCC) e da determinação da massa do 

recipiente vazio após a solução ter sido vertida no BSM (mCV), conforme Equação 3.10. 

Os resultados para cada dia de irradiação são apresentados pelas Tabela 12 (28/04/2016), 

Tabela 13 (07/07/2016), Tabela 14 (11/08/2016) e Tabela 15 (06/09/2016). 

Tabela 12 - Determinação da incerteza de mV, da análise realizada no dia 28/04/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mV (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa no Copo Cheio mCC (g) 159,0094 0,001 Retangular 0,001 B 

Massa no Copo Pós Solução mCV (g) 2,2841 0,001 Retangular 0,04 B 

Massa de Solução 

Irradiada Vertida no BSM 
mV (g) 156,7253 0,0014 Normal 0,001 B 

 

Tabela 13 - Determinação da incerteza de mV, da análise realizada no dia 07/07/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mV (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa no Copo Cheio mCC (g) 159,3612 0,001 Retangular 0,001 B 

Massa no Copo Pós Solução mCV (g) 2,4053 0,001 Retangular 0,04 B 

Massa de Solução 

Irradiada Vertida no BSM 
mV (g) 156,9559 0,0014 Normal 0,001 B 

 

Tabela 14 - Determinação da incerteza de mV, da análise realizada no dia 11/08/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mV (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa no Copo Cheio mCC (g) 159,1350 0,001 Retangular 0,001 B 

Massa no Copo Pós Solução mCV (g) 2,4063 0,001 Retangular 0,04 B 

Massa de Solução 

Irradiada Vertida no BSM 
mV (g) 156,7287 0,0014 Normal 0,001 B 

 

Tabela 15 - Determinação da incerteza de mV, da análise realizada no dia 06/09/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mV (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa no Copo Cheio mCC (g) 155,2814 0,001 Retangular 0,001 B 

Massa no Copo Pós Solução mCV (g) 2,3643 0,001 Retangular 0,04 B 

Massa de Solução 

Irradiada Vertida no BSM 
mV (g) 152,9171 0,0014 Normal 0,001 B 
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Tendo sido considerado os cálculos de todas as incertezas anteriores (Ac, mA e 

mV) e a incerteza da Contagem Média realizada pelo sistema do BSM (C), que é 

determinada pelo desvio padrão da média das contagens, é possível então determinar a 

eficiência do sistema e sua incerteza padrão associada, conforme Equação 3.2 e 

Equação 3.3. O resultado da eficiência do sistema BSM, pela solução de MnSO4 irradiada 

no sistema alternativo, para cada dia de irradiação pode ser acompanhado a seguir na 

Tabela 16 (28/04/2016), Tabela 17 (07/07/2016), Tabela 18 (11/08/2016) e Tabela 19 

(06/09/2016). As tabelas apresentam também os valores de Incerteza Padrão Associada, 

do Erro Percentual, e do Fator de Abrangência k=2. 

Tabela 16 - Determinação da Eficiência e Incerteza Padrão Associada do sistema BSM com o uso da 

solução de sulfato de manganês irradiada pelo sistema alternativo de irradiação no dia 28/04/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor 

Incerteza Padrão 

Associada (±) 
Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 

em Bequerel 

Ac (Bq) 31950 78 Normal 0,25 B 

Contagem Média por 

segundo no BSM em 

contagem por segundo 

C (cps) 211,91 0,73 Normal 0,35 A 

Massa de Solução Irradiada 

Vertida no BSM em grama 
mV (g) 156,7253 0,0014 Normal 0,001 B 

Massa de Solução Fornecida 

para Padronização de 

Atividade em grama 

mA (g) 13,6867 0,0014 Retangular 0,01 B 

Eficiência/Sensibilidade 

(Adimensional) 
E (Ac,C,mV,mA) 5,79E-04 2,5E-06 Normal 0,425 B 

             

RESULTADO DA 

MEDIÇÃO 

Eficiência Valor   Incerteza ±% 
Fator de 

Abrangência 

E (Ac,C,mV,mA) 5,79E-04 ± 4,9E-06 0,849 K=2 
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Tabela 17 - Determinação da Eficiência e Incerteza Padrão Associada do sistema BSM com o uso da 

solução de sulfato de manganês irradiada pelo sistema alternativo de irradiação no dia 07/07/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor 

Incerteza Padrão 

Associada (±) 
Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 

em Bequerel 

Ac (Bq) 41096 100 Normal 0,25 B 

Contagem Média por 

segundo no BSM em 

contagem por segundo 

C (cps) 253,13 0,84 Normal 0,33 A 

Massa de Solução Irradiada 

Vertida no BSM em grama 
mV (g) 156,9559 0,0014 Normal 0,001 B 

Massa de Solução Fornecida 

para Padronização de 

Atividade em grama 

mA (g) 14,4524 0,0014 Retangular 0,01 B 

Eficiência/Sensibilidade 

(Adimensional) 
E (Ac,C,mV,mA) 5,67E-04 2,3E-06 Normal 0,413 B 

             

RESULTADO DA 

MEDIÇÃO 

Eficiência Valor   Incerteza ±% 
Fator de 

Abrangência 

E (Ac,C,mV,mA) 5,67E-04 ± 4,7E-06 0,826 K=2 

 

Tabela 18 - Determinação da Eficiência e Incerteza Padrão Associada do sistema BSM com o uso da 

solução de sulfato de manganês irradiada pelo sistema alternativo de irradiação no dia 11/08/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor 

Incerteza Padrão 

Associada (±) 
Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 

em Bequerel 

Ac (Bq) 30417 75 Normal 0,25 B 

Contagem Média por 

segundo no BSM em 

contagem por segundo 

C (cps) 203,94 0,73 Normal 0,36 A 

Massa de Solução Irradiada 

Vertida no BSM em grama 
mV (g) 156,7287 0,0014 Normal 0,001 B 

Massa de Solução Fornecida 

para Padronização de 

Atividade em grama 

mA (g) 14,3864 0,0014 Retangular 0,01 B 

Eficiência/Sensibilidade 

(Adimensional) 
E (Ac,C,mV,mA) 6,15E-04 2,7E-06 Normal 0,434 B 

             

RESULTADO DA 

MEDIÇÃO 

Eficiência Valor   Incerteza ±% 
Fator de 

Abrangência 

E (Ac,C,mV,mA) 6,15E-04 ± 5,3E-06 0,867 K=2 
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Tabela 19 - Determinação da Eficiência e Incerteza Padrão Associada do sistema BSM com o uso da 

solução de sulfato de manganês irradiada pelo sistema alternativo de irradiação no dia 06/09/2016. 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

entrada 
Valor 

Incerteza Padrão 

Associada (±) 
Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 

em Bequerel 

Ac (Bq) 34761 90 Normal 0,26 B 

Contagem Média por 

segundo no BSM em 

contagem por segundo 

C (cps) 213,98 0,68 Normal 0,32 A 

Massa de Solução Irradiada 

Vertida no BSM em grama 
mV (g) 152,9171 0,0014 Normal 0,001 B 

Massa de Solução Fornecida 

para Padronização de 

Atividade em grama 

mA (g) 14,3144 0,0014 Retangular 0,01 B 

Eficiência/Sensibilidade 

(Adimensional) 
E (Ac,C,mV,mA) 5,76E-04 2,4E-06 Normal 0,411 B 

             

RESULTADO DA 

MEDIÇÃO 

Eficiência Valor   Incerteza ±% 
Fator de 

Abrangência 

E (Ac,C,mV,mA) 5,76E-04 ± 4,7E-06 0,823 K=2 

 

O valor de eficiência para o dia 11/08/2016 demonstrou estar fora do padrão, o 

mesmo foi desconsiderado nos cálculos devido à uma falha observada na execução do 

procedimento. A Figura 25 apresenta os os valores de eficiência para os quatro dias de 

irradiação porém, no valor de eficiência média é desconsiderado a irradiação realizada no 

dia 11/08/2016. Na Tabela 20 são apresentados apenas os valores de eficiência e incerteza 

média associada (k=2) para os dias 28/04/2016, 07/07/2016 e 06/09/2016. 
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Figura 25 - Valores de eficiência e eficiência média (valor médio para os dias 28/04, 07/07 e 06/09) 

determinados para cada dia de irradiação por meio do irradiador com o uso de uma fonte de 238PuBe. 
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Tabela 20 - Valores de eficiência para cada dia de medição e suas incertezas associadas. 

Data de Medição 28/04/2016 Incer. (±) 07/07/2016 Incer. (±) 06/09/2016 Incer. (±) 

Eficiência 5,79E-04 2,5E-06 5,67E-04 2,3E-06 5,76E-04 2,4E-06 

 

A seguir estão presentes o valor médio da eficiência para os três dias de irradiação 

e suas incertezas (Tabela 21). A incerteza da eficiência determinada com o uso do 

irradiador desenvolvido neste estudo foi de 0,63%. 

Tabela 21 - Incertezas na eficiência média determinada pelo BSM com o uso do método 

proposto neste trabalho. 

Média Aritimética 
Desvio Padrão 

Experimental 

Desvio Padrão 

Experimental da Média 

Incerteza Padrão 

Combinada Relativa 

5,742E-04 6,28E-06 3,63E-06 0,63% 

 

A Tabela 22 apresenta a comparação entre o valor médio da eficiência 

determinada neste estudo e o valor de eficiência determinado por LEITE (2010) com o 

uso de uma fonte de 252Cf, além das incertezas associadas para cada método de 

determinação de eficiência do Banho de Sulfato de Manganês utilizados pelo LN. 

Tabela 22 - Comparação entre o valor de eficiência determinado neste estudo e o valor de referência 

definido por LEITE (2010), assim como a a incerteza associada para os métodos de determinação 

de eficiência do BSM utilizados pelo LN. 

Valor de 

Referência Leite 

(2010) 

Média 

Aritimética 

Erro 

Comparativo 
Erro Relativo (%) 

Incerteza 
252Cf 

Incerteza 
238PuBe 

5,738E-04 5,742E-04 -4,05E-07 -0,07 0,36% 0,63% 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo descreve de forma detalhada os passos para a construção de um 

sistema de irradiação da solução de sulfato de manganês pelo uso da fonte de 238PuBe. As 

simulações realizadas por meio do Método de Monte Carlo foram fundamentais, 

demonstrando ser uma ferramenta de grande ajuda na determinação da geometria ideal 

para a proposta em estudo, poupando tempo e recursos na construção e experimentação 

das geometrias utilizadas. 

A simulação da geometria meia-lua se destacou dentre as outras geometrias por 

possuir a maior probabilidade de absorção de nêutrons por núcleo de 55Mn (6,41%), para 

o volume de 84,5 cm³. No âmbito experimental os resultados das irradiações realizadas 

pelo sistema construido apresentaram níveis de atividade que atenderam as necessidades 

dos métodos de deteção envolvidos na determinação da eficiência do Banho de Sulfato 

de Manganês, como o próprio BSM e o sistema HPGe do Laboratório de Espectrometria. 

A eficiência do sistema BSM determinada por meio do uso do irradiador 

alternativo com uma fonte de 238PuBe apresentou excelente concordância (0,07%) em 

comparação com o valor de eficiência determinado por Leite (2010). A incerteza 

associada ao sistema alternativo de irradiação apresentado neste estudo foi de 0,63%. 

Isso corrobora que é possível optimizar o processo de determinação de eficiência 

do BSM utilizando fontes radioisotópicas de nêutrons como a fonte de 238PuBe (que 

possui custo reduzido, maior disponibilidade no mercado e alta meia vida). Dessa 

maneira, torna-se viável descartar o uso de fontes mais caras como a de 252Cf (que perde 

de forma drástica sua taxa de emissão de nêutrons em menos de 10 anos, necessitando de 

reposições constantes); e do uso de reatores nucleares ou aceleradores de partículas que 

necessitam de manutenção com altos custos e dificuldades no agendamento de 

irradiações. 
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5.1. Considerações Futuras 

Com os resultados aqui descritos é possível tornar operacional o sistema 

alternativo de irradiação, possibilitando o uso de outras fontes e outros tipos de solução. 

Este novo sistema poderá fazer parte da metodologia do sistema do BSM na próxima 

intercomparação para taxa de emissão de fontes de nêutrons que ocorrerá em 2017. Uma 

proposta de procedimento foi criada (Apêndice  D), com o intuito de introduzir este novo 

sistema nas operações do LN. Além disso o sistema de irradiação utilizado foi um 

protótipo, que necessitará de melhorias em sua estrutura antes de poder ser utilizado na 

rotina de irradiação do Laboratório de Metrologia de Nêutrons. 
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ANEXO A    

Planihas dos Valores Obtidos pela Determinação da Atividade 

da Solução de MnSO4 pelo Detector HPGe. 

 

A seguir são apresentadas as planilhas fornecidas pelo Laboratório de 

Espectrometria com os valores de contagens para os principais picos de energia do 

manganês (847 keV, 1811 keV e 2113 keV), a atividade da solução de MnSO4 em 

momentos distintos e as incertezas associadas. O detector HPGe foi calibrado para 

solução de sulfato de manganês por meio da simulação, pelo Método de Monte Carlo, da 

geometria do vial que contém a solução, conforme CONTI (2013). Cada conjunto de 

contagem foi realizada em dias distintos. 

 

 

 

  

Figura An.A. I - Planilha utilizada pelo Laboratório de Espectrometria referênte à análise da solução 

irradiada entre os dias 27 e 28 de Abril de 2016. 
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Figura An.A. II - Planilha utilizada pelo Laboratório de Espectrometria referênte à análise da solução 

irradiada entre os dias 6 e 7 de Julho de 2016. 
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Figura An.A. III - Planilha utilizada pelo Laboratório de Espectrometria referênte à análise da solução 

irradiada entre os dias 10 e 11 de Agosto de 2016. 
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Figura An.A. IV - Planilha utilizada pelo Laboratório de Espectrometria referênte à análise da solução 

irradiada entre os dias 10 e 11 de Agosto de 2016. 
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APÊNDICE A  

Relatório Gerado pelo Programa Banhosm 

 

Após análise dos dados inseridos, o programa Banhosm gera um relatório 

completo onde são apresentados diversos parâmetros que podem ser observados a seguir. 

Por meio desses parâmetros foi possível cálcular a eficiência do sistema alternativo de 

irradiação da solução de MnSO4. Neste arquivos estão presentes os relatórios das 4 

irradiações realizadas para validação do sistema alternativo. 

 

 

-------------------------------------- Inicio de Calculo (28/04/2016) ----------------------------- 

 

Tempo Morto:  2.742E-0006  2.742E-0006 

Data e hora de referencia da calibracao: 28/ 4/2016 as:  9:41:34 h 

Data e hora da colocacao da fonte no banho: 27/ 4/2016 as:  9: 0: 0 h 

Data e hora da retirada da fonte do banho: 28/ 4/2016 as:  9:30: 0 h 

Data e hora do inicio da contagem de bkg: 25/ 4/2016 as:  9:23:41 h 

Tempo e o numero de contagens de bkg:  6.00000000000000E+0001 segundos 170 

contagens 

 

 

Valor Médio das contagens de background =        0.000 ctg/s 

 

Data e hora do inicio das contagens de decaimento:  

28/ 4/2016 as:  9:41:34 h 

Tempo, intervalo e numero de contagens de decaimento:  

     500.000 segundos        1.000 segundos           30 contagens 

 

Concentracao de MnSO4, massa de agua e sensibilidade do banho de MnSO4:  

 4.5E+0002g/l 9.4E+0002 g/l  3.1E-0003,  1.0E+0000 

Tipo de fonte que sera calibrada: 238PuBe 

Diametro da fonte de neutrons utilizada:  56.399 mm 

Contagens Líquidas para Levantamento da Curva de Decaimento 

   0.000 58569.806 119.35782241 

 501.000 56308.382 114.74932767 

1002.000 38301.043  78.05265873 

1503.000 34376.479  70.05489660 

2004.000 51632.616 105.22070957 

2505.000 48324.803  98.47980808 

3006.000 46858.038  95.49072674 

3507.000 45650.426  93.02976612 

4008.000 43882.558  89.42707640 

4509.000 41397.396  84.36263238 

5010.000 39571.586  80.64186271 

5511.000 38041.935  77.52462864 

6012.000 37467.697  76.35440515 

6513.000 37457.693  76.33401805 

7014.000 34518.533  70.34438389 
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7515.000 33348.098  67.95918510 

8016.000 32250.703  65.72283421 

8517.000 30851.219  62.87086332 

9018.000 29826.878  60.78338700 

9519.000 29437.752  59.99039677 

10020.000 28039.311  57.14055236 

10521.000 26514.855  54.03390480 

11022.000 26096.734  53.18182813 

11523.000 24409.267  49.74298424 

12024.000 25195.481  51.34518812 

12525.000 23576.048  48.04498936 

13026.000 21652.571  44.12518767 

13527.000 21997.653  44.82842213 

14028.000 20382.278  41.53649242 

14529.000 19812.152  40.37464879 

 

fator devido a iref:       -1 

inte. entre a hora de ref. e coloc. no banho:   -88894.000 

fator devido a iirr:        1 

int. entre a hora de coloc. e a hora de retir. do banho:    88200.000 

fator devido a iict:        0 

int. entre a ret. do banho e a hora do inic. do deca:      194.000 

fator (data)devido a iecs-intervalo entre calibrações:   736479 

intervalo entre calibrações sucessivas (iecs): 63631818000.000 

Concentração Percentual de Sulfato de Manganês:  3.22405E+0001 

maMn:  5.50000E+0001  conMnSO4:  4.49397E+0002  mmMnSO4:  1.51000E+0002 

nMn=conMn*avogra/maMn:  1.79253E+0024 

conMn=conMnSO4*maMn/mmMnSO4:  1.63688E+0002 

nS=nMn:  1.79253E+0024 

conH=massaH2O*2/mmH2O:  1.04943E+0002 

nH=conH*avogra:  6.32074E+0025 

Raio Equivalente =  4.972E+0002 

probEsc := ((33. * nMn / nH) + 0.8)/100.:  1.73586E-0002 

 

nH/nMn:  3.52616E+0001 

sChH/SChMn:  2.48820E-0002 

sChMn´/sChMn:  1.01736E+0000 

sChS/sChMn:  3.85249E-0002 

denominador  1.93326E+0000 

1/F  5.26239E-0001 

a0:  9.99977746375483E-0001   a1:  7.52734270928604E-0005  a2:  

7.38747511007158E-0005 

  a3:  9.98669766179194E-0001  a4:  1.02029029680296E+0000  a5:  

3.02906609599535E+0000 

 

Numero  Contagem      Cont Liquida Atividade   Peso     Dif. Perc.   Dif. 

  1       58569.806      117.140      121.275  5.6E-0002 1.3E+0000%   1.50 

  2       56308.382      112.617      121.073  5.4E-0002 1.1E+0000%   1.30 

  3       38301.043       76.602       85.519  3.7E-0002-2.9E+0001% -34.26 

  4       34376.479       68.753       79.706  3.3E-0002-3.3E+0001% -40.07 
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  5       51632.616      103.265      124.318  4.9E-0002 3.8E+0000%   4.54 

  6       48324.803       96.650      120.825  4.6E-0002 8.8E-0001%   1.05 

  7       46858.038       93.716      121.660  4.5E-0002 1.6E+0000%   1.89 

  8       45650.426       91.301      123.080  4.4E-0002 2.8E+0000%   3.31 

  9       43882.558       87.765      122.861  4.2E-0002 2.6E+0000%   3.09 

 10       41397.396       82.795      120.357  4.0E-0002 4.9E-0001%   0.58 

 11       39571.586       79.143      119.471  3.8E-0002-2.5E-0001%  -0.30 

 12       38041.935       76.084      119.266  3.6E-0002-4.2E-0001%  -0.51 

 13       37467.697       74.935      121.981  3.6E-0002 1.8E+0000%   2.21 

 14       37457.693       74.915      126.635  3.6E-0002 5.7E+0000%   6.86 

 15       34518.533       69.037      121.183  3.3E-0002 1.2E+0000%   1.41 

 16       33348.098       66.696      121.574  3.2E-0002 1.5E+0000%   1.80 

 17       32250.703       64.501      122.092  3.1E-0002 1.9E+0000%   2.32 

 18       30851.219       61.702      121.282  3.0E-0002 1.3E+0000%   1.51 

 19       29826.878       59.654      121.762  2.9E-0002 1.7E+0000%   1.99 

 20       29437.752       58.876      124.792  2.8E-0002 4.2E+0000%   5.02 

 21       28039.311       56.079      123.432  2.7E-0002 3.1E+0000%   3.66 

 22       26514.855       53.030      121.207  2.5E-0002 1.2E+0000%   1.43 

 23       26096.734       52.193      123.880  2.5E-0002 3.4E+0000%   4.11 

 24       24409.267       48.819      120.323  2.3E-0002 4.6E-0001%   0.55 

 25       25195.481       50.391      128.972  2.4E-0002 7.7E+0000%   9.20 

 26       23576.048       47.152      125.320  2.3E-0002 4.6E+0000%   5.55 

 27       21652.571       43.305      119.519  2.1E-0002-2.1E-0001%  -0.26 

 28       21997.653       43.995      126.091  2.1E-0002 5.3E+0000%   6.32 

 29       20382.278       40.765      121.321  1.9E-0002 1.3E+0000%   1.55 

 30       19812.152       39.624      122.460  1.9E-0002 2.2E+0000%   2.69 

 

Atividade saturada (ponderada e média) : Tempo zero 

Atividade Ponderada =      119.528   Atividade Media =      119.774 

 

Atividade resídual na hora de colocação da fonte =     0.000000000 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo =      119.528   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      119.774 

 

Desvio Experimental =       10.374   Desvio Exp. da Media Relativo =        1.585 % 

 

Atividades no tempo de referência = 28/ 4/2016 as:  9:41:34 h 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo=      119.526   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      119.772 

 

 

Qo := atividade * (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

Qref := atividade * a0* (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

correcTot:=100/(100-N-S-L) 

absSomat:=absO + absS 

absTotal := 1. / (1. - (absSomat / 100)) 
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Qo =  4.26408E+0005  a0 := EXP(cdFonte[TipoFonte] * iref) =  2.5034167E-0010 * -

8.8894000E+0004 =  9.9997775E-0001 

Qref =  4.26398E+0005 atividade =  1.195E+0002 fra =  5.262E-0001correcTot =  

1.074E+0000 

 

fugaBanho =  2.873E-0001 absTotal =  0.000E+0000 

Captura Rápida  7.742E-0001 , N =  7.742E-0001 

Absorcao pelo material da fonte =  5.794E+0000 

 

Canal fotopico de referencia[Am] no NaI(Tl) =  6.860E+0002 

CorrectFotopico[monocanal] 1.000E+0000 

 

correcTot =  1.074E+0000 sensiBanho 1 2 & 3 =  3.1464550E-0003,  1.0000000E+0000,  

5.7187870E-0004 

 

--------------------------------------- Final de Calculo (28/04/2016) ----------------------------- 

 

-------------------------------------- Inicio de Calculo (07/07/2016) ----------------------------- 

 

Tempo Morto:  2.742E-0006  2.742E-0006 

Data e hora de referencia da calibracao:  7/ 7/2016 as: 10:48:43 h 

Data e hora da colocacao da fonte no banho:  6/ 7/2016 as:  9: 0: 0 h 

Data e hora da retirada da fonte do banho:  7/ 7/2016 as:  9:30: 0 h 

Data e hora do inicio da contagem de bkg: 25/ 4/2016 as:  9:23:41 h 

Tempo e o numero de contagens de bkg:  6.00000000000000E+0001 segundos 170 

contagens 

 

 

Valor Médio das contagens de background =        0.000 ctg/s 

 

Data e hora do inicio das contagens de decaimento:  

 7/ 7/2016 as: 10:48:43 h 

Tempo, intervalo e numero de contagens de decaimento:  

     500.000 segundos        1.000 segundos           30 contagens 

 

 

Concentracao de MnSO4, massa de agua e sensibilidade do banho de MnSO4:  

 4.5E+0002g/l 9.4E+0002 g/l  3.1E-0003,  1.0E+0000 

Tipo de fonte que sera calibrada: 238PuBe 

Diametro da fonte de neutrons utilizada:  56.399 mm 

Contagens Líquidas para Levantamento da Curva de Decaimento 

   0.000 69887.775 142.42240462 

 501.000 69434.429 141.49854273 

1002.000 65358.418 133.19214961 

1503.000 64248.629 130.93054193 

2004.000 60017.748 122.30854254 

2505.000 58209.576 118.62371825 

3006.000 56638.587 115.42224234 

3507.000 55190.699 112.47163153 

4008.000 51683.645 105.32469998 
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4509.000 51109.321 104.15430143 

5010.000 48166.720  98.15765375 

5511.000 47994.629  97.80695475 

6012.000 44215.719  90.10601598 

6513.000 43431.342  88.50755558 

7014.000 41948.648  85.48601365 

7515.000 39831.699  81.17194041 

8016.000 39148.403  79.77947029 

8517.000 36558.328  74.50122658 

9018.000 35345.850  72.03035057 

9519.000 33654.210  68.58300337 

10020.000 32043.630  65.30084577 

10521.000 32044.630  65.30288436 

11022.000 30135.980  61.41329682 

11523.000 29347.723  59.80692908 

12024.000 28278.385  57.62775442 

12525.000 27340.099  55.71564654 

13026.000 26063.725  53.11455909 

13527.000 24338.248  49.59825658 

14028.000 24628.326  50.18939844 

14529.000 23997.158  48.90315770 

 

fator devido a iref:       -1 

inte. entre a hora de ref. e coloc. no banho:   -92923.000 

fator devido a iirr:        1 

int. entre a hora de coloc. e a hora de retir. do banho:    88200.000 

fator devido a iict:        0 

int. entre a ret. do banho e a hora do inic. do deca:     4223.000 

fator (data)devido a iecs-intervalo entre calibrações:       70 

intervalo entre calibrações sucessivas (iecs):  6048000.000 

Concentração Percentual de Sulfato de Manganês:  3.22405E+0001 

maMn:  5.50000E+0001  conMnSO4:  4.49397E+0002  mmMnSO4:  1.51000E+0002 

nMn=conMn*avogra/maMn:  1.79253E+0024 

conMn=conMnSO4*maMn/mmMnSO4:  1.63688E+0002 

nS=nMn:  1.79253E+0024 

conH=massaH2O*2/mmH2O:  1.04943E+0002 

nH=conH*avogra:  6.32074E+0025 

Raio Equivalente =  4.972E+0002 

probEsc := ((33. * nMn / nH) + 0.8)/100.:  1.73586E-0002 

 

nH/nMn:  3.52616E+0001 

sChH/SChMn:  2.48820E-0002 

sChMn´/sChMn:  1.01736E+0000 

sChS/sChMn:  3.85249E-0002 

denominador  1.93326E+0000 

1/F  5.26239E-0001 

a0:  9.99976737771862E-0001   a1:  7.52734270928604E-0005  a2:  

7.38747511007158E-0005 

  a3:  9.98669766179194E-0001  a4:  1.02029029680296E+0000  a5:  

4.10223521379114E+0000 
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Numero  Contagem      Cont Liquida Atividade   Peso     Dif. Perc.   Dif. 

  1       69887.775      139.776      195.979  5.4E-0002-6.5E-0001%  -1.29 

  2       69434.429      138.869      202.190  5.4E-0002 2.5E+0000%   4.93 

  3       65358.418      130.717      197.636  5.1E-0002 1.9E-0001%   0.37 

  4       64248.629      128.497      201.746  5.0E-0002 2.3E+0000%   4.48 

  5       60017.748      120.035      195.704  4.7E-0002-7.9E-0001%  -1.56 

  6       58209.576      116.419      197.103  4.5E-0002-8.2E-0002%  -0.16 

  7       56638.587      113.277      199.154  4.4E-0002 9.6E-0001%   1.89 

  8       55190.699      110.381      201.521  4.3E-0002 2.2E+0000%   4.26 

  9       51683.645      103.367      195.968  4.0E-0002-6.6E-0001%  -1.30 

 10       51109.321      102.219      201.239  4.0E-0002 2.0E+0000%   3.97 

 11       48166.720       96.333      196.941  3.7E-0002-1.6E-0001%  -0.32 

 12       47994.629       95.989      203.779  3.7E-0002 3.3E+0000%   6.51 

 13       44215.719       88.431      194.950  3.4E-0002-1.2E+0000%  -2.32 

 14       43431.342       86.863      198.851  3.4E-0002 8.0E-0001%   1.59 

 15       41948.648       83.897      199.443  3.3E-0002 1.1E+0000%   2.18 

 16       39831.699       79.663      196.657  3.1E-0002-3.1E-0001%  -0.61 

 17       39148.403       78.297      200.711  3.0E-0002 1.7E+0000%   3.45 

 18       36558.328       73.117      194.636  2.8E-0002-1.3E+0000%  -2.63 

 19       35345.850       70.692      195.413  2.7E-0002-9.4E-0001%  -1.85 

 20       33654.210       67.308      193.211  2.6E-0002-2.1E+0000%  -4.05 

 21       32043.630       64.087      191.035  2.5E-0002-3.2E+0000%  -6.23 

 22       32044.630       64.089      198.383  2.5E-0002 5.7E-0001%   1.12 

 23       30135.980       60.272      193.737  2.3E-0002-1.8E+0000%  -3.53 

 24       29347.723       58.695      195.920  2.3E-0002-6.8E-0001%  -1.34 

 25       28278.385       56.557      196.037  2.2E-0002-6.2E-0001%  -1.23 

 26       27340.099       54.680      196.817  2.1E-0002-2.3E-0001%  -0.45 

 27       26063.725       52.127      194.839  2.0E-0002-1.2E+0000%  -2.43 

 28       24338.248       48.676      188.933  1.9E-0002-4.2E+0000%  -8.33 

 29       24628.326       49.257      198.532  1.9E-0002 6.4E-0001%   1.27 

 30       23997.158       47.994      200.879  1.9E-0002 1.8E+0000%   3.61 

 

Atividade saturada (ponderada e média) : Tempo zero 

Atividade Ponderada =      197.732   Atividade Media =      197.265 

 

Atividade resídual na hora de colocação da fonte =     0.000000000 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo =      197.732   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      197.265 

 

Desvio Experimental =        3.363   Desvio Exp. da Media Relativo =        0.311 % 

 

Atividades no tempo de referência =  7/ 7/2016 as: 10:48:43 h 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo=      197.727   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      197.260 
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Qo := atividade * (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

Qref := atividade * a0* (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

correcTot:=100/(100-N-S-L) 

absSomat:=absO + absS 

absTotal := 1. / (1. - (absSomat / 100)) 

Qo =  7.05392E+0005  a0 := EXP(cdFonte[TipoFonte] * iref) =  2.5034167E-0010 * -

9.2923000E+0004 =  9.9997674E-0001 

Qref =  7.05376E+0005 atividade =  1.977E+0002 fra =  5.262E-0001correcTot =  

1.074E+0000 

 

fugaBanho =  2.873E-0001 absTotal =  0.000E+0000 

Captura Rápida  7.742E-0001 , N =  7.742E-0001 

Absorcao pelo material da fonte =  5.794E+0000 

 

Canal fotopico de referencia[Am] no NaI(Tl) =  6.860E+0002 

CorrectFotopico[monocanal] 1.000E+0000 

 

correcTot =  1.074E+0000 sensiBanho 1 2 & 3 =  3.1464550E-0003,  1.0000000E+0000,  

5.7187870E-0004 

 

-------------------------------------- Final de Calculo (07/07/2016) ----------------------------- 

 

-------------------------------------- Inicio de Calculo (11/08/2016) ----------------------------- 

 

Tempo Morto:  2.742E-0006  2.742E-0006 

Data e hora de referencia da calibracao: 11/ 8/2016 as: 10:44:38 h 

Data e hora da colocacao da fonte no banho: 10/ 8/2016 as:  9: 0: 0 h 

Data e hora da retirada da fonte do banho: 11/ 8/2016 as:  9:30: 0 h 

Data e hora do inicio da contagem de bkg: 25/ 4/2016 as:  9:23:41 h 

Tempo e o numero de contagens de bkg:  6.00000000000000E+0001 segundos 170 

contagens 

 

 

Valor Médio das contagens de background =        0.000 ctg/s 

 

Data e hora do inicio das contagens de decaimento:  

11/ 8/2016 as: 10:44:38 h 

Tempo, intervalo e numero de contagens de decaimento:  

     500.000 segundos        1.000 segundos           30 contagens 

 

 

Concentracao de MnSO4, massa de agua e sensibilidade do banho de MnSO4:  

 4.5E+0002g/l 9.4E+0002 g/l  3.1E-0003,  1.0E+0000 

Tipo de fonte que sera calibrada: 238PuBe 

Diametro da fonte de neutrons utilizada:  56.399 mm 

Contagens Líquidas para Levantamento da Curva de Decaimento 

   0.000 56655.597 115.45690771 

 501.000 55442.852 112.98548713 
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1002.000 53388.627 108.79923666 

1503.000 50866.185 103.65882134 

2004.000 48455.873  98.74691114 

2505.000 45387.294  92.49353793 

3006.000 45111.157  91.93080582 

3507.000 44282.751  90.24261974 

4008.000 42739.015  87.09668103 

4509.000 41130.275  83.81827403 

5010.000 38777.244  79.02309631 

5511.000 35953.087  73.26782315 

6012.000 36088.141  73.54304469 

6513.000 35155.777  71.64300500 

7014.000 34055.359  69.40049387 

7515.000 31206.340  63.59455444 

8016.000 31116.309  63.41108318 

8517.000 29773.861  60.67534443 

9018.000 28807.550  58.70612671 

9519.000 27238.068  55.50772128 

10020.000 26029.715  53.04525161 

10521.000 26607.882  54.22348220 

11022.000 24730.354  50.39731774 

11523.000 24897.399  50.73773515 

12024.000 23002.901  46.87698988 

12525.000 22203.703  45.24832572 

13026.000 21670.575  44.16187810 

13527.000 20234.245  41.23482004 

14028.000 19983.190  40.72320112 

14529.000 18562.889  37.82880983 

 

fator devido a iref:       -1 

inte. entre a hora de ref. e coloc. no banho:   -92678.000 

fator devido a iirr:        1 

int. entre a hora de coloc. e a hora de retir. do banho:    88200.000 

fator devido a iict:        0 

int. entre a ret. do banho e a hora do inic. do deca:     3978.000 

fator (data)devido a iecs-intervalo entre calibrações:      105 

intervalo entre calibrações sucessivas (iecs):  9072000.000 

Concentração Percentual de Sulfato de Manganês:  3.22405E+0001 

maMn:  5.50000E+0001  conMnSO4:  4.49397E+0002  mmMnSO4:  1.51000E+0002 

nMn=conMn*avogra/maMn:  1.79253E+0024 

conMn=conMnSO4*maMn/mmMnSO4:  1.63688E+0002 

nS=nMn:  1.79253E+0024 

conH=massaH2O*2/mmH2O:  1.04943E+0002 

nH=conH*avogra:  6.32074E+0025 

Raio Equivalente =  4.972E+0002 

probEsc := ((33. * nMn / nH) + 0.8)/100.:  1.73586E-0002 

 

nH/nMn:  3.52616E+0001 

sChH/SChMn:  2.48820E-0002 

sChMn´/sChMn:  1.01736E+0000 
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sChS/sChMn:  3.85249E-0002 

denominador  1.93326E+0000 

1/F  5.26239E-0001 

a0:  9.99976799104145E-0001   a1:  7.52734270928604E-0005  a2:  

7.38747511007158E-0005 

  a3:  9.98669766179194E-0001  a4:  1.02029029680296E+0000  a5:  

4.02727491822276E+0000 

 

Numero  Contagem      Cont Liquida Atividade   Peso     Dif. Perc.   Dif. 

  1       56655.597      113.311      155.970  5.4E-0002-2.6E-0001%  -0.40 

  2       55442.852      110.886      158.497  5.3E-0002 1.4E+0000%   2.13 

  3       53388.627      106.777      158.491  5.1E-0002 1.4E+0000%   2.12 

  4       50866.185      101.732      156.806  4.9E-0002 2.8E-0001%   0.44 

  5       48455.873       96.912      155.116  4.7E-0002-8.0E-0001%  -1.25 

  6       45387.294       90.775      150.877  4.4E-0002-3.5E+0000%  -5.49 

  7       45111.157       90.222      155.722  4.3E-0002-4.1E-0001%  -0.65 

  8       44282.751       88.566      158.738  4.3E-0002 1.5E+0000%   2.37 

  9       42739.015       85.478      159.092  4.1E-0002 1.7E+0000%   2.72 

 10       41130.275       82.261      158.988  4.0E-0002 1.7E+0000%   2.62 

 11       38777.244       77.554      155.653  3.7E-0002-4.6E-0001%  -0.72 

 12       35953.087       71.906      149.863  3.5E-0002-4.2E+0000%  -6.51 

 13       36088.141       72.176      156.207  3.5E-0002-1.0E-0001%  -0.16 

 14       35155.777       70.312      158.020  3.4E-0002 1.1E+0000%   1.65 

 15       34055.359       68.111      158.956  3.3E-0002 1.7E+0000%   2.59 

 16       31206.340       62.413      151.256  3.0E-0002-3.3E+0000%  -5.11 

 17       31116.309       62.233      156.616  3.0E-0002 1.6E-0001%   0.25 

 18       29773.861       59.548      155.619  2.9E-0002-4.8E-0001%  -0.75 

 19       28807.550       57.615      156.355  2.8E-0002-9.2E-0003%  -0.01 

 20       27238.068       54.476      153.518  2.6E-0002-1.8E+0000%  -2.85 

 21       26029.715       52.059      152.346  2.5E-0002-2.6E+0000%  -4.02 

 22       26607.882       53.216      161.715  2.6E-0002 3.4E+0000%   5.35 

 23       24730.354       49.461      156.080  2.4E-0002-1.8E-0001%  -0.29 

 24       24897.399       49.795      163.174  2.4E-0002 4.4E+0000%   6.80 

 25       23002.901       46.006      156.551  2.2E-0002 1.1E-0001%   0.18 

 26       22203.703       44.407      156.920  2.1E-0002 3.5E-0001%   0.55 

 27       21670.575       43.341      159.038  2.1E-0002 1.7E+0000%   2.67 

 28       20234.245       40.468      154.204  1.9E-0002-1.4E+0000%  -2.17 

 29       19983.190       39.966      158.144  1.9E-0002 1.1E+0000%   1.77 

 30       18562.889       37.126      152.549  1.8E-0002-2.4E+0000%  -3.82 

 

Atividade saturada (ponderada e média) : Tempo zero 

Atividade Ponderada =      156.409   Atividade Media =      156.369 

 

Atividade resídual na hora de colocação da fonte =     0.000000000 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo =      156.409   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      156.369 

 

Desvio Experimental =        3.049   Desvio Exp. da Media Relativo =        0.356 % 
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Atividades no tempo de referência = 11/ 8/2016 as: 10:44:38 h 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo=      156.406   Atividade Media corrigida do 

resíduo=      156.366 

 

 

Qo := atividade * (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

Qref := atividade * a0* (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

correcTot:=100/(100-N-S-L) 

absSomat:=absO + absS 

absTotal := 1. / (1. - (absSomat / 100)) 

Qo =  5.57978E+0005  a0 := EXP(cdFonte[TipoFonte] * iref) =  2.5034167E-0010 * -

9.2678000E+0004 =  9.9997680E-0001 

Qref =  5.57965E+0005 atividade =  1.564E+0002 fra =  5.262E-0001correcTot =  

1.074E+0000 

 

fugaBanho =  2.873E-0001 absTotal =  0.000E+0000 

Captura Rápida  7.742E-0001 , N =  7.742E-0001 

Absorcao pelo material da fonte =  5.794E+0000 

 

Canal fotopico de referencia[Am] no NaI(Tl) =  6.860E+0002 

CorrectFotopico[monocanal] 1.000E+0000 

 

correcTot =  1.074E+0000 sensiBanho 1 2 & 3 =  3.1464550E-0003,  1.0000000E+0000,  

5.7187870E-0004 

 

-------------------------------------- Inicio de Calculo (11/08/2016) ----------------------------- 

 

-------------------------------------- Inicio de Calculo (06/09/2016) ----------------------------- 

 

Tempo Morto:  2.742E-0006  2.742E-0006 

Data e hora de referencia da calibracao:  6/ 9/2016 as: 10:44:38 h 

Data e hora da colocacao da fonte no banho:  5/ 9/2016 as:  9: 0: 0 h 

Data e hora da retirada da fonte do banho:  9/ 9/2016 as:  9:30: 0 h 

Data e hora do inicio da contagem de bkg: 25/ 4/2016 as:  9:23:41 h 

Tempo e o numero de contagens de bkg:  6.00000000000000E+0001 segundos 170 

contagens 

 

 

Valor Médio das contagens de background =        0.000 ctg/s 

 

Data e hora do inicio das contagens de decaimento:  

 6/ 9/2016 as: 10:29:29 h 

Tempo, intervalo e numero de contagens de decaimento:  

     500.000 segundos        1.000 segundos           30 contagens 

 

Concentracao de MnSO4, massa de agua e sensibilidade do banho de MnSO4:  

 4.5E+0002g/l 9.4E+0002 g/l  3.1E-0003,  1.0E+0000 
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Tipo de fonte que sera calibrada: 238PuBe 

Diametro da fonte de neutrons utilizada:  56.399 mm 

Contagens Líquidas para Levantamento da Curva de Decaimento 

   0.000 59875.654 122.01897429 

 501.000 58107.511 118.41572260 

1002.000 56952.782 116.06253311 

1503.000 54677.390 111.42557274 

2004.000 51407.489 104.76192903 

2505.000 50020.718 101.93586587 

3006.000 47442.340  96.68146007 

3507.000 46535.873  94.83419553 

4008.000 41944.646  85.47785841 

4509.000 41604.490  84.78466411 

5010.000 40889.167  83.32692573 

5511.000 40164.845  81.85084984 

6012.000 37598.751  76.62147641 

6513.000 36572.334  74.52976825 

7014.000 35378.863  72.09762646 

7515.000 32749.881  66.74009532 

8016.000 32649.845  66.53623493 

8517.000 31663.497  64.52618348 

9018.000 30702.168  62.56711775 

9519.000 29296.706  59.70296413 

10020.000 27764.227  56.57996579 

10521.000 27153.043  55.33445041 

11022.000 26220.770  53.43459688 

11523.000 24637.328  50.20774425 

12024.000 24277.232  49.47391319 

12525.000 22113.681  45.06487258 

13026.000 22564.792  45.98417847 

13527.000 21921.635  44.67350649 

14028.000 20167.230  41.09825230 

14529.000 18903.960  38.52386729 

 

fator devido a iref:       -1 

inte. entre a hora de ref. e coloc. no banho:   -92678.000 

fator devido a iirr:        4 

int. entre a hora de coloc. e a hora de retir. do banho:   347400.000 

fator devido a iict:       -3 

int. entre a ret. do banho e a hora do inic. do deca:  -256131.000 

fator (data)devido a iecs-intervalo entre calibrações:      131 

intervalo entre calibrações sucessivas (iecs): 11318400.000 

Concentração Percentual de Sulfato de Manganês:  3.22405E+0001 

maMn:  5.50000E+0001  conMnSO4:  4.49397E+0002  mmMnSO4:  1.51000E+0002 

nMn=conMn*avogra/maMn:  1.79253E+0024 

conMn=conMnSO4*maMn/mmMnSO4:  1.63688E+0002 

nS=nMn:  1.79253E+0024 

conH=massaH2O*2/mmH2O:  1.04943E+0002 

nH=conH*avogra:  6.32074E+0025 

Raio Equivalente =  4.972E+0002 
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probEsc := ((33. * nMn / nH) + 0.8)/100.:  1.73586E-0002 

 

nH/nMn:  3.52616E+0001 

sChH/SChMn:  2.48820E-0002 

sChMn´/sChMn:  1.01736E+0000 

sChS/sChMn:  3.85249E-0002 

denominador  1.93326E+0000 

1/F  5.26239E-0001 

a0:  9.99976799104145E-0001   a1:  7.52734270928604E-0005  a2:  

7.38747511007158E-0005 

  a3:  9.99913035082210E-0001  a4:  1.01902169128073E+0000  a5:  

1.26416234934674E-0008 

 

Numero  Contagem      Cont Liquida Atividade   Peso     Dif. Perc.   Dif. 

  1       59875.654      119.751        0.000  5.5E-0002 6.2E-0001%   0.00 

  2       58107.511      116.215        0.000  5.3E-0002 1.4E+0000%   0.00 

  3       56952.782      113.906        0.000  5.2E-0002 3.2E+0000%   0.00 

  4       54677.390      109.355        0.000  5.0E-0002 2.9E+0000%   0.00 

  5       51407.489      102.815        0.000  4.7E-0002 4.5E-0001%   0.00 

  6       50020.718      100.041        0.000  4.6E-0002 1.5E+0000%   0.00 

  7       47442.340       94.885        0.000  4.3E-0002-3.3E-0002%  -0.00 

  8       46535.873       93.072        0.000  4.3E-0002 1.8E+0000%   0.00 

  9       41944.646       83.889        0.000  3.8E-0002-4.7E+0000%  -0.00 

 10       41604.490       83.209        0.000  3.8E-0002-1.8E+0000%  -0.00 

 11       40889.167       81.778        0.000  3.7E-0002 1.9E-0001%   0.00 

 12       40164.845       80.330        0.000  3.7E-0002 2.2E+0000%   0.00 

 13       37598.751       75.198        0.000  3.4E-0002-6.6E-0001%  -0.00 

 14       36572.334       73.145        0.000  3.3E-0002 3.4E-0001%   0.00 

 15       35378.863       70.758        0.000  3.2E-0002 8.0E-0001%   0.00 

 16       32749.881       65.500        0.000  3.0E-0002-3.1E+0000%  -0.00 

 17       32649.845       65.300        0.000  3.0E-0002 3.1E-0001%   0.00 

 18       31663.497       63.327        0.000  2.9E-0002 1.0E+0000%   0.00 

 19       30702.168       61.404        0.000  2.8E-0002 1.7E+0000%   0.00 

 20       29296.706       58.593        0.000  2.7E-0002 7.9E-0001%   0.00 

 21       27764.227       55.528        0.000  2.5E-0002-8.1E-0001%  -0.00 

 22       27153.043       54.306        0.000  2.5E-0002 7.4E-0001%   0.00 

 23       26220.770       52.442        0.000  2.4E-0002 1.0E+0000%   0.00 

 24       24637.328       49.275        0.000  2.3E-0002-1.4E+0000%  -0.00 

 25       24277.232       48.554        0.000  2.2E-0002 8.5E-0001%   0.00 

 26       22113.681       44.227        0.000  2.0E-0002-4.6E+0000%  -0.00 

 27       22564.792       45.130        0.000  2.1E-0002 1.1E+0000%   0.00 

 28       21921.635       43.843        0.000  2.0E-0002 2.0E+0000%   0.00 

 29       20167.230       40.334        0.000  1.8E-0002-2.6E+0000%  -0.00 

 30       18903.960       37.808        0.000  1.7E-0002-5.2E+0000%  -0.00 

 

Atividade saturada (ponderada e média) : Tempo zero 

Atividade Ponderada =        0.000   Atividade Media =        0.000 

 

Atividade resídual na hora de colocação da fonte =     0.000000000 
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Atividade Ponderada corrigida do resíduo =        0.000   Atividade Media corrigida do 

resíduo=        0.000 

 

Desvio Experimental =        0.000   Desvio Exp. da Media Relativo =        0.396 % 

 

Atividades no tempo de referência =  6/ 9/2016 as: 10:44:38 h 

 

Atividade Ponderada corrigida do resíduo=        0.000   Atividade Media corrigida do 

resíduo=        0.000 

 

 

Qo := atividade * (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

Qref := atividade * a0* (1/fra) * correcTot * (1/sensiBanho[monocanal]) * 

(1/CorrectFotopico[monocanal]) 

correcTot:=100/(100-N-S-L) 

absSomat:=absO + absS 

absTotal := 1. / (1. - (absSomat / 100)) 

Qo =  1.83764E-0003  a0 := EXP(cdFonte[TipoFonte] * iref) =  2.5034167E-0010 * -

9.2678000E+0004 =  9.9997680E-0001 

Qref =  1.83759E-0003 atividade =  5.151E-0007 fra =  5.262E-0001correcTot =  

1.074E+0000 

 

fugaBanho =  2.873E-0001 absTotal =  0.000E+0000 

Captura Rápida  7.742E-0001 , N =  7.742E-0001 

Absorcao pelo material da fonte =  5.794E+0000 

 

Canal fotopico de referencia[Am] no NaI(Tl) =  6.860E+0002 

CorrectFotopico[monocanal] 1.000E+0000 

 

correcTot =  1.074E+0000 sensiBanho 1 2 & 3 =  3.1464550E-0003,  1.0000000E+0000,  

5.7187870E-0004 

 

-------------------------------------- Final de Calculo (06/09/2016) ----------------------------- 
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APÊNDICE B  

Planilhas de Dados Obtidos pela Determinação da Atividade 

da Solução de MnSO4 do Método do BSM. 

 

As planilhas a seguir, fazem parte do processo de determinação da atividade da 

solução irradiada de sulfato de manganês e da eficiência do mini-irradiador. Os valores 

na coluna de “Contagem” foram obtidos por meio do programa Banhosm conforme 

descrito na seção 4.3.2.2. Nas colunas “Área”, “Peso”, “Contagem Corrigida” e “Media 

Ponderada”, os valores são definidos por meio de cálculos aritiméticos que envolvem 

valores experimentais, da coluna “Contagem”, e dos valores nas linhas em cinza. Junto 

com as planilhas são apresentados gráficos que indicam o decaimento das contagens da 

solução de sulfato de manganês em função do tempo. 
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Figura Ap.C. I - Planilha contendo os valores obtidos na análise da solução irradiada de sulfato de manganês pelo Laboratório de Metrologia de Nêutrons por meio do uso do 

programa Banhosm, de medições experimentais e de cálculos aritiméticos, referênte à análise da solução irradiada entre os dias 27 e 28 de Abril de 2016. Além da planilha é 

possível observar o gráfico que demonstra o decaímento da atividade e a contagem de saturação da solução irradiada de MnSO4. 
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 Figura Ap.C. II - Planilha contendo os valores obtidos na análise da solução irradiada de sulfato de manganês pelo Laboratório de Metrologia de Nêutrons por meio do uso do 

programa Banhosm, de medições experimentais e de cálculos aritiméticos, referênte à análise da solução irradiada entre os dias 6 e 7 de Julho de 2016. Além da planilha é 

possível observar o gráfico que demonstra o decaímento da atividade e a contagem de saturação da solução irradiada de MnSO4. 



 

83 
 

 

Figura Ap.C. III - Planilha contendo os valores obtidos na análise da solução irradiada de sulfato de manganês pelo Laboratório de Metrologia de Nêutrons por meio do uso 

do programa Banhosm, de medições experimentais e de cálculos aritiméticos, referênte à análise da solução irradiada entre os dias 10 e 11 de Agosto de 2016. Além da planilha 

é possível observar o gráfico que demonstra o decaímento da atividade e a contagem de saturação da solução irradiada de MnSO4. 
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Figura Ap.C. IV - Planilha contendo os valores obtidos na análise da solução irradiada de sulfato de manganês pelo Laboratório de Metrologia de Nêutrons por meio do uso 

do programa Banhosm, de medições experimentais e de cálculos aritiméticos, referênte à análise da solução irradiada entre os dias 08 e 09 de Agosto de 2016. Além da planilha 

é possível observar o gráfico que demonstra o decaímento da atividade e a contagem de saturação da solução irradiada de MnSO4. 
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APÊNDICE C  

Padronização de Radionuclídeos 

Os métodos primários são baseados em medições de contagem e tempo. Em 

alguns casos são usadas medidas complementares como meio de correção. Um exemplo 

importante é o método de traçador (CIEMAT/NIST), que é baseado na medição 

complementar da atividade de um padrão (54Mn ou 3H) que são utilizados como 

“sensores” para avaliar a qualidade da cintilação da mistura amostra-cintilador, assim 

como a eficácia da geometria de medição e do fotomultiplicador (L’ANNUNZIATA, 

2012; NASCIMENTO, 2014). 

A.I. Cintilação Líquida 

A análise por cintilação líquida tem sido uma técnica muito popular para medidas 

quantitativas e qualitativas de detecção de radioatividade desde meados dos anos 50. 

Muito dos princípios deste método são utilizados nas áreas de monitoramento ambiental 

de baixa atividade de radiação, de detecção de importantes eventos de decaimento na 

física nuclear, e na medição de altos níveis de radiação empregados na área de pesquisas, 

aplicações radioisotópicas e de reatores nucleares (L’ANNUNZIATA, 2012). 

A descoberta da cintilação em compostos orgânicos foi documentada na tese de 

Lieselott Herforth em 1948. Em sua tese, Herforth relata que compostos aromáticos são 

capazes de converter a energia radioativa absorvida em fótons. A origem da cintilação 

líquida como uma técnica para quantificação de radioatividade, é atribuída aos artigos 

originais de Kallmann e Reynolds em 1950. A fluorescência ou emissão de fótons por 

compostos orgânicos (fluors) como resultado da excitação, pode ser facilmente 

convertida para uma explosão de fótons através de um tubo fotomultiplicador e, 

posteriormente, calculado como pulso elétrico (L’ANNUNZIATA, 2012). 

O princípio do método de cintilação líquida envolve a introdução da amostra 

contendo material radioativo dentro de um recipiente de vidro ou plástico, denominado 

scintillation vial, onde posteriormente é adicionado um coquetel cintilador contendo 

compostos orgânicos dissolvidos em solventes adequados para a amostra. O processo de 

cintilação ocorre quando a energia cinética das partículas de radionuclídeos dissolvidos 

no coquetel cintilador, é transferida ao meio com consequente emissão de luz. A maior 

parte da energia cinética das partículas é dissipada pelos processos internos não 
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radiativos, apenas uma fração é efetivamente convertida em luz (CRUZ, 2013; 

NASCIMENTO, 2014). 

A padronização por meio dessa técnica é usualmente indicada para a área da 

metrologia de radionuclídeos de meia-vida curta e de baixa atividade, devido a preparação 

simples e rápida da amostra. É possível preparar um exclusivo coquetel de cintilação para 

detectar uma radiação em especial, como a detecção de neutrinos, a distinção entre 

nêutron/gama ou alfa/beta, e decaimentos específicos como, múon, píon, e decaimento 

beta duplo (LEITE, 2010; L’ANNUNZIATA, 2012). 

Uma amostra a ser analisada por sua radioatividade ou taxa de desintegração, é 

introduzida no coquetel de cintilação para formar uma solução contadora homogênea. O 

processo de cintilação líquida que ocorre no coquetel é demonstrado na Figura Ap.D. I. 

O primeiro passo no processo, é a interação da radiação com as moléculas do solvente 

presente no coquetel cintilador. Essas moléculas são de natureza orgânica e contém pelo 

menos um anel aromático (L’ANNUNZIATA, 2012). 

Dentre os cintiladores mais utilizados, se encontram os cristais de iodeto de sódio 

(cintilador inorgânico) e as soluções orgânicas. Os inorgânicos, tendem a possuir a melhor 

emissão de luz e linearidade, porém, com algumas exceções, são relativamente lentos em 

seu tempo de resposta. Já os cintiladores orgânicos são geralmente mais rápidos; 

entretanto, emitem menos luz. Para medições de detecção de nêutrons, os orgânicos 

Figura Ap.D. I - Ilustração da sequência de eventos no processo básico de cintilação 

líquida. Um radionuclídeo dissipará sua energia de decaimento (por exemplo, partícula 

β–) no coquetel cintilador contendo solvente e fluors. O solvente aromático absorve parte 

da energia da partícula beta. A energia de excitação do solvente é então transferida para 

as moléculas do cintilador (fluors), que a partir do momento que retornam ao seu estado 

fundamental, liberam fótons na faixa do visível. Os fótons são detectados pelo tubo 

fotomultiplicador (PMT), que converte os fótons em um fluxo de elétrons e 

posteriormente amplifica o pulso de corrente. Pontos de interferência causados por 

substâncias químicas, ionização, e coloração de quench são também indicados 

(L’ANNUNZIATA, 2012). 
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possuem maior uso devido à presença de hidrogênio em sua composição, auxiliando a 

termalização dos mesmos (KNOLL, 2010). 

Todo o processo de cintilação líquida pode ser descrito por meio da seguinte 

analogia: a energia oriunda do decaimento, absorvida pelos compostos no coquetel, pode 

ser vista como uma bateria, e o coquetel em si pode ser considerado a fonte de luz ou 

lâmpada abastecida pela bateria. A quantidade de energia na bateria não pode ser 

determinada pela visão, tato, gosto ou cheiro; porém, a energia na bateria irá reger a 

intensidade de luz emitida pela lâmpada. Esse é o propósito do coquetel cintilador, 

converter a energia proveniente do decaimento nuclear em luz. Quanto maior a energia 

absorvida pelo coquetel, mais intenso será o brilho resultante (L’ANNUNZIATA, 2012). 

 

A.I.1. Detecção de Nêutrons 

Tratando-se de nêutrons, o processo de cintilação é considerado mais complexo, 

devido ao background da radiação gama. O detector utilizado deve ser blindado contra 

radiação de fundo e partículas carregadas por meio de materiais absorvedores entre a fonte 

e o detector; ou pelo uso de campos magnéticos de deflexão (L’ANNUNZIATA, 2012). 

O tamanho do detector influenciará no número de nêutrons que sofrerão 

espalhamento. O espalhamento de nêutrons pode resultar em uma ampla variedade de 

transferências de energia para prótons de recuo, desde baixíssimas energias originadas 

quando nêutrons se aproximam muito de um próton até a máxima energia que ocorre 

quando um nêutron colide com o centro de um átomo de hidrogênio. A soma dos fótons 

produzidos pelos prótons de recuo a partir do espalhamento múltiplo de um único nêutron, 

produzirá na fotomultiplicadora um pulso de altura proporcional à emissão de luz 

(L’ANNUNZIATA, 2012). 

 

A.I.2. Técnica de Beta-Gama Coincidência 

Durante os últimos anos, o método de coincidência 4πβ-γ tem sido considerado 

um dos métodos de padronização primária que oferece menores valores de incerteza e 

alta precisão. Este método é utilizado na padronização de radionuclídeos que emitem duas 

ou mais radiações, como: beta-gama, gama-gama, alfa-gama e etc. Possui aplicação em 

esquemas de decaimento simples, podendo ser expandidos à esquemas de decaimento 
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complexos por meio da técnica de extrapolação linear (BAERG, 1973; 

L’ANNUNZIATA, 2012). 

As equações desenvolvidas para esta técnica incluem tanto os efeitos que ocorrem 

nos detectores, assim como os parâmetros de radionuclídeos com esquemas complexos 

de decaimento. Como a eficiência de contagem não é conhecida em casos complexos, são 

realizadas correções com a finalidade de estimar tais valores. A aplicação destas equações 

de correção permite não só a determinação da atividade da amostra, mas também a 

obtenção de valores de intensidade beta em esquemas de decaimento (L’ANNUNZIATA, 

2012). 

O sistema de detecção do coincidência 4πβ-γ possui dois detectores, um para cada 

tipo de radiação, e um módulo para detectar eventos emitidos simultaneamente 

(coincidentes), conforme esquema representado na Figura Ap.D. II. O detector 

proporcional 4π é utilizado para a detecção da radiação β e a radiação γ é detectada por 

meio de um cristal cintilador de NaI(Tl) (NASCIMENTO, 2014). 

O esquema na Figura Ap.D. II apresenta uma desintegração simples porém, 

radionuclídeos apresentam esquemas de desintegrações complexas, com diversos ramos 

beta seguidos de emissão de elétrons de conversão interna ou de transições gama. Outro 

fator importante a ser considerado é que o detector β pode apresentar sensibilidade para 

outros tipos de radiação (fótons ou elétrons de conversão interna), podendo ocorrer 

registro dessas radiações nesta via (NASCIMENTO, 2014). 

 

 

Figura Ap.D. II - Diagrama do sistema de medida dométodo de Coincidência 4πβ-γ 

(MOREIRA, 2000). 
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A.I.2.1. Método do Traçador 

A técnica de eficiência de traçador foi desenvolvida por CAMPION et al. (1960). 

A aplicação desta técnica, gera uma grande melhora na precisão das medidas de atividade 

específica para emissores β de baixa energia. A incerteza final para a atividade específica 

do emissor β puro se encontra na faixa de 1% a 4% (L’ANNUNZIATA, 2012). 

A técnica de traçador pode ser descrito da seguinte maneira: divesas amostras 

contendo um emissor β puro são preparadas com um emissor β-γ (traçador). A medição 

da eficiência de detecção beta (εβ) correspondente ao traçador no sistema de coincidência 

4πβ-γ. Em seguida, é feita a contagem da amostra, no mesmo detector, para determinar a 

taxa de contagem em função do emissor beta puro. Essa taxa de contagem é traçada contra 

a medida de eficiência do traçador. A linha obtida é extrapolada para 100% de eficiência 

para determinar a atividade do emissor beta puro. Outra técnica é traçar a taxa de 

contagem beta total de cada fonte contra a eficiência do traçador e extrapolá-la a 100% 

de eficiência; obtendo assim a soma das taxas de decaimento (atividades) de ambos os 

radionuclídeos (L’ANNUNZIATA, 2012; NASCIMENTO, 2014). 

 

A.I.3. Técnica de Beta-Gama Anti-coincidência 

Diferentemente da técnica de coincidência, apenas eventos de radiação gama não-

coincidentes com eventos beta são contabilizados. A taxa de coincidência é obtida pela 

diferença entre as taxas de contagem total e as de não-coincidência. Esta técnica possui 

certas vantagens devido a remoção de efeitos instrumentais, particularmente no caso de 

radionuclídeos com estados de excitação gama. Existem dois métodos muito utilizados 

para medição de anti-coincidência; 1°) baseado em tempo morto não extensível, foi o 

primeiro a ser utilizado; 2°) baseado em medidas de contagem de tempo vivo, utilizando-

se um dispositivo de tempo morto extensível; atualmente é o método mais utilizado e que 

requer aparelhos mais simples (L’ANNUNZIATA, 2012; LEITE, 2010; NASCIMENTO, 

2014). 
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APÊNDICE D  

Proposta para Futura Implementação de Procedimento no 

Sistema de Qualidade do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria 

 

Neste apêndice é apresentado uma proposta de procedimento, com o intuito de 

tornar padrão o processo de irradiação da solução de sulfato de manganês por meio do 

sistema alternativo implantado neste trabalho. Desta forma, será possível dar execução ao 

novo sistema na rotina de determinação da eficiência do sistema BSM presente no 

Laboratório de Metrologia de Nêutrons. 
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1. OBJETIVO 

Descrever o processo e as condições operacionais necessárias para a irradiação da 

solução de sulfato de manganês por um sistema portátil alternativo de irradiação. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica ao Laboratório de Metrologia de Nêutrons / LNMRI. 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

VIM: 2003 
Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 

Metrologia 

PT2B-XXX 
Avaliação da Incerteza de Medição da Eficiência Utilizando 

Sistema Portátil Alternativo de Irradiação 

FP2B-001 Planilha de Irradiação do BSM 

4. TERMINOLOGIA, SIGLAS E ABREVIATURAS 

LN – Laboratório de Metrologia de Nêutrons 

LMF – Laboratório de Manipulação de Fontes 

HPGe – Hyperpure Germanium 

BSM – Banho de Sulfato de Manganês 
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5. PROCEDIMENTO 

5.1. Irradiação da Solução de Sulfato de Manganês 

O QUE QUEM COMO 

 

Técnico No AUTOLAB 

Técnico  

Técnico No LMF 

Técnico  

 

 

 

Início 

Preparação da solução de 

sulfato de manganês no 

recipiente do sistema 

alternativo de irradiação 

Incerção da Fonte de 
238PuBe no sistema 

alternativo de irradiação. 

Irradiar a solução por 24h 

até equilíbrio 

Retirada da 

Solução Irradiada 
Fim 
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5.2. Determinação da Atividade da Solução Irradiada 

O QUE QUEM COMO 

 

Técnico  

 

Técnico  

 

Técnico  

 
Técnico Conforme Seção 5.3 

 

 Técnico No AUTOLAB 

 

Início 

Retirar a solução do 

sistema alternativo 

Preparar frasco contendo a solução 

de MnSO4 para determinação da 

atividade pelo HPGe 

Pesar e verter a solução 

restante no sistema BSM 

Ajustar e/ou verificar 

o sistema BSM 

Iniciar contagem no BSM 

Calcular a eficiência e incerteza 

associada do sistema BSM utilizando 

Equações 1 e 2 (PT2B-XXX) 

Fim 

Armazenar Valor 

da Eficiência 
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5.3. Cálculos Envolvidos na Determinação da Eficiência do Banho de Sulfato de 

Manganês 

A eficiência do BSM a partir da solução de sulfato de manganês irradiada no 

sistema alternativo de irradiação é determinada na Equação 1. Os parâmetros utilizados 

neste cálculo são: a contagem média detectada pelo sistema BSM (C), a massa de solução 

vertida no BSM (mV), a massa de solução utilizada pelo Laboratório de Espectrometria 

(mA) e a atividade corrigida para o tempo de referência do BSM determinada pelo método 

HPGe (Ac). 

𝐸 (𝐶, 𝐴𝑐, 𝑚𝑉 , 𝑚𝐴) =  
𝐶

𝑚𝑉
∙  

𝑚𝐴

𝐴𝑐
 

 

A incerteza padrão associada à eficiência do BSM é apresentada na Equação 2, 

onde são considerados os cálculos das incertezas dos parâmetros mA, mV e Ac, sendo que 

a incerteza do parâmetro C é obtida pelo desvio padrão médio das contagens 

contabilizadas pelo sistema BSM. 

𝜇𝐸2 =  [
𝑚𝐴

𝐴𝑐. 𝑚𝑉
]

2

∙  [𝜇𝐶]2 + [
𝐶

𝑚𝑉. 𝐴𝑐
]

2

∙  [𝜇𝑚𝐴]2

+ [− 
𝐶. 𝑚𝐴

𝑚𝑉. 𝐴𝑐2]
2

∙  [𝜇𝐴𝑐]2

∴  + [− 
𝐶. 𝑚𝐴

𝐴𝑐. 𝑚𝑉
2]

2

∙  [𝜇𝑚𝑉]2 

 

Onde: 

µE = Incerteza da Eficiência 

µC = Incerteza das Contagens do Sistema BSM 

µmA= Incerteza na determinação da massa de solução irradiada encaminhada para 

o Laboratório de Espectrometria 

(1) 

(2) 
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µAc = Incerteza na determinação da atividade pelo método HPGe corrigida para 

o tempo de referência do BSM 

µmV = Incerteza na determinação da massa de solução irradiada vertida no sistema 

BSM 

 

Dividindo a Equação 2 pela Equação 1, é possível simplicar a fórmula da 

determinação de incerteza relativa da eficiência do BSM, Equação 3. 

[
𝜇𝛦

𝛦
]

2

= [
𝜇𝐶

𝐶
]

2

+ [−
𝜇. 𝑚𝑉

𝑚𝑉
]

2

+ [−
𝜇𝐴𝑐

𝐴𝑐
]

2

+  [
𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴
]

2

  

 

A seguir, são descritos os cálculos dos parâmetros que fazem parte da 

determinação da eficiência e incerteza padrão associada do sistema BSM. Ac representa 

a atividade corrigida para o tempo de referência do BSM determinada pelo método HPGe, 

conforme Equação 4.  

𝐴𝑐 = 𝐴𝑡𝑐 ∙  exp (−ʎ ∙ 𝑇) 

Onde: 

Atc = Atividade determinada pelo método HPGe 

ʎ = Constante de Decaimento para o 56Mn 

T = Tempo corrigido para o horário de referência do BSM 

 

O cálculo utilizado na determinação da incerteza de Ac é apresentador a seguir na 

Equação 5. 

𝜇𝐴𝑐2 = [exp(−ʎ ∙ 𝑇) ∙ 𝜇𝐴𝑡𝑐]2 + [(−𝐴𝑡𝑐 ∙ ʎ ∙ exp(−ʎ ∙ 𝑇)) ∙ 𝜇𝑇]2 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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A incerteza na determinação das massas da solução de sulfato de manganês vertida 

no BSM (mV) e da solução encaminhada para o Laboratório de Espectrometria (mA) 

seguem o mesmo princípio. Substituindo mFC e mFV, na Equação 6, por suas incertezas e 

elevando ao quadrado para então ao final retirar por meio da raiz quadrada da equação, é 

possível determinar a incerteza desse procedimento conforme Equação 7. O mesmo é 

valido para calcular a incerteza de mV, Equação 9. 

 

𝑚𝐴 = 𝑚𝐹𝐶 − 𝑚𝐹𝑉 

𝜇𝑚𝐴 =  ±(𝜇𝑚𝐹𝐶
2 +  𝜇𝑚𝐹𝑉

2)
1

2⁄  

Onde: 

mFC = Massa do frasco contendo a solução irradiada de MnSO4 encaminhada para 

o Laboratório de Espectrometria 

mFV = Massa do frasco vazio 

 

𝑚𝑉 = 𝑚𝐶𝐶 − 𝑚𝐶𝑉 

𝜇𝑚𝑉 =  ±(𝜇𝑚𝐶𝐶
2 + 𝜇𝑚𝐶𝑉

2)
1

2⁄  

Onde: 

mCC = Massa do recipiente contendo a solução irradiada de MnSO4 

mCV = Massa do recipiente vazio após verter a solução no sistema BSM 

 

 

  

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
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5.4. Planilha de Determinação das Incertezas no Cálculo da Eficiência pelo 

Método Proposto Neste Trabalho 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

entrada 
Valor 

Incerteza Padrão 

Associada (±) 
Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 

em Bequerel 

Ac (Bq) 
34760,614

9 
9,0E+01 Normal 0,26 B 

Contagem Média por 

segundo no BSM em 

contagem por segundo 

C (cps) 213,9768 6,8E-01 Normal 0,32 A 

Massa de Solução Irradiada 

Vertida no BSM em grama 
mV (g) 152,9171 1,4E-03 Normal 0,001 B 

Massa de Solução Fornecida 

para Padronização de 

Atividade em grama 

mA (g) 14,3144 1,4E-03 Retangular 0,01 B 

Eficiência/Sensibilidade 

(Adimensional) 
E (Ac,C,mV,mA) 5,76E-04 2,4E-06 Normal 0,411 B 

             

RESULTADO DA 

MEDIÇÃO 

Eficiência Valor   Incerteza ±% 
Fator de 

Abrangência 

E (Ac,C,mV,mA) 5,76E-04 ± 4,7E-06 0,823 K=2 

 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza Ac (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Atividade Determinada pelo 

Laboratório de Espectrometria 
Atc (Bq) 48964,7231 63,6541 Normal 0,13 A 

Tempo Corrigido para o 

Tempo de Referência no BSM 
T (s) 4589 30 Retangular 0,65 B 

Constante de Decaimento 56Mn ʎ (1/s) 7,47E-05 0 Retangular 0,001 A 

Atividade corrigida para o 

tempo de referência do BSM 
Ac (Bq) 3,48E+04 9,00E+01 Normal 0,26 B 

 

Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mV (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa no Copo Cheio mCC (g) 155,2814 0,001 Retangular 0,001 B 

Massa no Copo Pós Solução mCV (g) 2,3643 0,001 Retangular 0,04 B 

Massa de Solução 

Irradiada Vertida no BSM 
mV (g) 152,9171 0,001414 Normal 0,001 B 
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Definição da Grandeza 
Grandeza de 

Entrada 
Valor Incerteza mA (±) Distribuição ±% 

Tipo de 

Avaliação 

Massa Frasco Vazio mFV (g) 14,534 0,001 Retangular 0,01 B 

Massa Frasco Cheio mFC (g) 28,8484 0,001 Retangular 0,003 B 

Massa de Solução no 

Frasco 
mA (g) 14,3144 0,001414 Normal 0,01 B 

 

 

6. REGISTROS 

 

 Item 1 na Planilha de Irradiação do BSM (FP2B-001) 

  

 Relatório de medição de eficiência no programa AUTOLAB. 
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