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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo o estudo do comportamento metrológico do espectrômetro de multiesferas de 

Bonner (EMB) do LN/LNMRI/IRD – Laboratório Metrologia de Nêutrons/ Laboratório Nacional de Metrologia 

e Radiação Ionizante / Instituto de Radioproteção e Dosimetria, para medições em condições de repetitividade e 

reprodutibilidade. 
Inicialmente, foi feita uma simulação aplicando-se o Método de Monte Carlo, através do Código MCNP e 

respeitando as normas da ISO 8529-1 (2001), utilizando-se as fontes de Califórnio (
252

 Cf), Amerício-Berílio (
241

 

AmBe) e Califórnio em água pesada (Cf+D2O), todas situadas a uma distância de 100 cm do detector de 

nêutrons (
6
Li(Eu) – cristal cintilador). 

Neste programa, foi feita a contagem dos nêutrons que são capturados pelo detector. 
A fonte está localizada no centro de uma esfera de raio 300 cm. Analisa-se a colisão desses nêutrons em um 

ponto da parede da esfera, que neste caso atuou como um detector de nêutrons, e a partir daí, estima-se a 

quantidade de nêutrons que colidem em toda a esfera. 
A finalidade é obter-se a contagem de nêutrons para diferentes faixas de energias em um campo contínuo de 

nêutrons, uma vez que eles possuem um espectro compreendido desde uma baixa até uma alta energia que 

também pode variar dentro de um ambiente específico. 
Deseja-se obter novos campos com diferentes fontes e materiais moderadores para serem utilizados como novos 

campos de referência, para isso, estão sendo realizadas medições para estes campos, com o objetivo de analisar 
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as condições de variabilidade das medições (repetitividade e reprodutibilidade) no LEN - Laboratório de 

Espectrometria de Nêutrons do LN/LMNRI/IRD. 
Desta forma, o espectrômetro será usado para melhorar tanto o conhecimento do espectro quanto os padrões de 

nêutrons do laboratório, provando que a espectrometria é imprescindível para a correta medição. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A espectrometria de nêutrons é um dos modos mais importantes para a determinação de 

problemas relacionados à dosimetria de nêutrons. Como um indivíduo em seu local do 

trabalho não possui dados com relação ao espectro de nêutrons a que estão expostos, não é 

possível fazer uma avaliação exata das medições dos monitores individuais ou de área. 

Medidas espectrométricas são necessárias em uma ampla faixa de energia, desde as muito 

baixas (térmicas), encontradas em aceleradores usados em hospitais; passando pelas energias 

intermediárias encontradas na indústria nuclear; até altas energias (vários GeV) encontradas 

na dosimetria de raios cósmicos. O espectrômetro deve ser usado para melhorar o 

conhecimento do espectro nos locais de trabalho, e também para melhorar os padrões de 

nêutrons do Laboratório Metrologia de Nêutrons do Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes - LNMRI/LN. Há algum tempo, o LN vem desenvolvendo trabalhos 

com espectrômetro de multiesferas de Bonner – EMB desde a medição de espectros de fontes 

utilizadas como referência no laboratório até medições de radiação de fundo em diversas 

localidades. O EMB deve passar por alguns testes durante a sua manutenção. Esses testes são 

realizados no LN e avaliam o comportamento metrológico deste sistema para estabilidade a 

curto e longo prazo: repetitividade e reprodutibilidade. Isto será útil para auxiliar na solução 

de alguns problemas, em particular com relação as grandes incertezas, associadas a 

dosimetria de nêutrons para radioproteção, beneficiando tanto os profissionais da área de 

radioproteção quanto aqueles que estão expostos a campos de nêutrons. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

2.1.  Fundamentos Teóricos 

2.1.1. Espectrometria de Nêutrons 

Nêutrons são partículas sem carga que podem ser removidas do núcleo atômico por algum 

processo de rearranjo nuclear, e assim, apresentar um espectro em energia compreendido 

desde baixa energia (2x10
-7

 eV) até alta energia (100 MeV). Entretanto a energia dos 

nêutrons pode variar dentro de um mesmo ambiente, tornando a espectrometria neutrônica 

imprescindível para a sua correta medida e estão sujeitos a uma posterior avaliação das doses 

de radiação de onde os trabalhadores estão expostos.  

De todos os métodos utilizados para caracterizar o espectro neutrônico, o espectrômetro de 

multiesferas de Bonner é um dos sistemas mais utilizados.  

 

2.1.2. Espectrômetro de Multiesferas de Bonner 
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O espectrômetro de multiesferas de Bonner é um sistema de espectrometria de nêutrons que 

consiste em um detector de nêutrons localizado no centro de várias esferas moderadoras de 

diferentes diâmetros, que no nosso caso serão construídas de polietileno de alta densidade. 

O espectro de nêutrons é obtido utilizando-se os diferentes graus de moderação proveniente 

de cada esfera: a esfera de menor diâmetro é mais sensível aos nêutrons incidentes de menor 

energia, e a esfera de maior diâmetro é mais sensível aos nêutrons incidentes de maior 

energia.  

Assim, para contabilizar nêutrons de faixas de energias diferentes em um campo contínuo de 

nêutrons, é necessário conhecer o comportamento desse sistema para diferentes faixas de 

energia, ou seja, obter uma matriz que forneça a resposta para cada diâmetro de esfera 

utilizada.  

Este sistema é bastante utilizado em muitos laboratórios pois é capaz de obter uma resposta 

isotrópica do espectro de nêutrons, e principalmente, por contar nêutrons da faixa térmica 

MeV até alguns GeV.  

No centro da esfera é posto um detector, que pode ser ativo ou passivo. Então se conhecendo 

a função de resposta de cada esfera, que depende da espessura da esfera e da eficiência para 

nêutrons térmicos do sensor utilizado. 

A função de resposta de cada esfera é estimada a partir de simulações através do código de 

Monte Carlo MCNP, utilizando-se a seção de choque dos nêutrons em um pedaço da esfera, 

onde é possível estimar o número de nêutrons que se chocam em toda a esfera, e confirmada 

experimentalmente em campos de nêutrons de referência. 

 

 

 

Figura 1: Imagem das novas esferas moderadoras de diferentes diâmetros adquiridas 

pelo Laboratório de Nêutrons (LN/LNMRI/IRD).  
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Figura 2: Imagem das esferas moderadoras de diferentes diâmetros utilizadas 

atualmente pelo Laboratório de Nêutrons (LN/LNMRI/IRD).  

 

2.1.3. A Variabilidade Associada ao Sistema de Medição 

 

A variabilidade é decomposta em dois termos: 

Repetitividade: Variação das medidas obtidas por um único operador, utilizando o mesmo 

equipamento de medição e método, ao medir repetidas vezes uma mesma grandeza de uma 

única peça. 

Reprodutibilidade: Variação das médias obtidas por diferentes operadores utilizando o 

mesmo equipamento de medição para medir repetidamente uma mesma grandeza de uma 

única peça. 

Os diferentes diâmetros das esferas que constituem o sistema Multiesferas de Bonner, 

determinam que cada uma das esferas apresente uma condição de termalização especifica, 

condicionando que a função de resposta destas seja apenas função da energia dos nêutrons. 

Assim a resposta máxima corresponde para cada uma das esferas à energia que melhor 

responde a sua condição de termalização. 

 

2.2. Metodologia 

 

Foi feita a simulação da geometria das fontes de 
241

 AmBe, 
252

 Cf e 
252 

Cf+D2O através 

do MCNP, utilizando-se os dados reais constantes do LN/LNMRI/IRD.  

Na simulação, cada fonte está localizada no centro de uma esfera de 300 cm, que 

funciona como um moderador de nêutrons. 
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O objetivo da simulação é definir quanta radiação emitida pela fonte chega a um 

determinado ponto da esfera. Isso ocorre porque os nêutrons emitidos pelas fontes 

colidem com a esfera. A partir daí, foram determinados novos espectros de energia. 

Os resultados das simulações serão verificados com o espectrômetro de Multiesferas de 

Bonner e a variância poderá ser avaliada através do experimento. 

 

 

 

Figura 3: Imagem de uma esfera moderadora acoplada a um detector. 
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Figura 4: Imagem de uma simulação ocorrida no Laboratório de Nêutrons 

(LN/LNMRI/IRD).  

 

2.3. Resultados 

 

A partir das saídas obtidas no MCNP que correspondiam à fluência, aos coeficientes de 

conversão da ISO hp e da TRS403, foi obtido a valor do equivalente  de dose ambiente 

(H*(10)) e da energia média em fluência. 

Para saber se os valores da energia média e da H*(10) estavam conforme o esperado, 

utilizou-se uma tabela de fluência e dose em irradiação do LN. 

Foi estudado o caso da fonte de 
252

Cf+D2O com e sem cádmio pelo fato de no laboratório 

haver diversas esferas e também com a finalidade de obter novas informações para o LN. 

 

Tabela 1: Resultado obtido na simulação através da saída ISO coeficiente de 

conversão HP 

Fontes Energia Média (MeV) obtida 

H*(10) 

obtido 

H*(10) 

tabelado Erro(%) 

252Cf 2,47E+00 1108,15 1,05E+03 5,2 

252Cf+D2O- com 

cádmio 5,42E-01 288,72 2,82E+02 2,5 

252Cf+D2O- sem 

cádmio 4,84E-01 293,16 2,82E+02 4,1 

 

Tabela 2: Resultado obtido na simulação através da saída TRS 403 

 

Fontes 

Energia Média (MeV) 

obtida 

H*(10) 

obtido 

H*(10) 

tabelado Erro(%) 

252Cf 2,14E+00 1105,83 1,05E+03 5 

252Cf+D2O- com 

cádmio 6,05E-01 293,85 2,82E+02 4,3 

252Cf+D2O- sem 

cádmio 5,40E-01 289,9 2,82E+02 2,8 

 

 

Tabela 3: Resultado obtido na repetição do experimento em esferas de diâmetro 

distintos para 252Cf 

 

Esferas 2” 3” 5” 8” 12” 

Simulação 1 3384 21500 72465 83385 42382 

Simulação 2 3451 21627 72534 83936 42231 

Simulação 3 3503 21994 72925 82325 42132 
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Figura 5: Gráfico da esfera x contagem normalizada  dos resultados obtidos na 

Tabela 3. 

 

Para obter o espectro, a partir dos dados expressos na figura acima, é aplicado um método 

denominado deconvolução. 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

A simulação permitiu construir modelos compatíveis com os valores de referência com, no 

máximo, 5,3% de diferença. Essas diferenças devem estar relacionadas a uma representação 

física das fontes ainda incompletas e novos estudos aperfeiçoando as modelagens serão 

realizados no futuro. 

As medições com o espectrômetro de multiesferas de Bonner em diferentes posições e em 

condições de repetitividade e reprodutibilidade serão comparados com os resultados das 

simulações. 
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