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ABSTRACT 

 

Neste trabalho é apresentado um estudo teórico para a implementação de um campo 

neutrônico de alta energia (14,1 MeV) produzido por um gerador de nêutrons do tipo D-T 

(deutério-trítio), a ser instalado nas instalações do Laboratório de Radiações Ionizantes do 

Instituto de Estudos Avançados (IEAv). Esta avaliação foi realizada por meio de simulação 

computacional pelo método de Monte Carlo, utilizando o código computacional MCNP5 

(Monte-Carlo N-Particle). Os espectros de nêutrons foram simulados computacionalmente 

para pontos previamente selecionados da instalação, permitindo estimar a qualidade do feixe 

nas posições previstas para utilização do feixe direto. Mediante a conversão apropriada para 

equivalente de dose ambiente, tais simulações também permitem auxiliar o embasamento de 

um projeto de instalação do gerador D-T consistente com as diretrizes de radioproteção e 

segurança radiológica determinada pelas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), por meio da estimativa das taxas de dose previstas em pontos acessíveis aos 

Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE) na instalação. O Instituto de Estudos 

Avançados (IEAv) possui grande interesse na preparação de uma instalação capaz de 

produzir campos de nêutrons de alta energia pois realiza pesquisas na área de caracterização 

da resposta de dispositivos semicondutores, em especial a nêutrons, que são os principais 

responsáveis por efeitos do tipo SEE (Single Event Effect) em circuitos aviônicos.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente aeronáutico possui como uma de suas características a presença constante de 

radiações ionizantes, compostas por diversos tipos de partículas e ondas de alta energia. Essa 

radiação ionizante é proveniente das interações da radiação cósmica (RC) com os átomos da 

atmosfera terrestre gerando um “chuveiro” de radiações secundarias, do qual parte pode 

atingir a superfície terrestre. A intensidade da RC na atmosfera varia em função da altitude, 

latitude geomagnética e do ciclo de atividade solar, sendo que a dose em altas altitudes chega 

a ser 300 vezes maior que a dose no nível do mar. [1] 
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Nestas últimas décadas, o aumento do fluxo aéreo, o desenvolvimento de aeronaves com teto 

de operação acima de 10 km, a crescente miniaturização e a sofisticação dos componentes 

eletrônicos, motivou a diversos estudos sobre o controle do nível de dose de radiação 

ionizante recebida por tripulações de aeronaves e sobre a susceptibilidade dos equipamentos 

e dispositivos eletrônicos à radiação ionizante, com consequências para a segurança do voo. 

[2,3] 

Nêutrons com energias que abrangem desde a faixa térmica (0,023eV) até mais de 100 MeV 

são constituintes desta radiação na atmosfera, cuja intensidade atinge um máximo entre 18 e 

20 km com taxa de dose efetiva correspondente de 2 à 10 µSv/h. Os nêutrons de alta energia 

são os principais responsáveis pela radiação ionizante recebida pelos tripulantes e sistemas 

aviônicos. 

Neste ambiente os equipamentos eletrônicos de sistemas digitais são susceptíveis aos efeitos 

denominados SEE (Single Event Effect) produzidos por nêutrons, dos quais o mais comum é 

o efeito conhecido como SEU (Single Event Upset), que ocorre quando uma partícula 

ionizante atinge um nó sensível de uma célula de um circuito digital, podendo provocar uma 

mudança de registro lógico alterando assim a informação armazenada na célula. [4] 

O estudo e caracterização da resposta destes dispositivos semicondutores á efeitos de SEE 

devem ser executados em instalações capazes de produzir campos de radiação ionizante com 

características adequadas a esse tipo de avaliação. No caso específico dos sistemas aviônicos, 

feixes com nêutrons de alta energia (>10 MeV) são os mais utilizados para este tipo de 

avaliação. A criação e preparação de uma instalação de geração de nêutrons de 14 MeV, 

produzidos pela reação de fusão 
3
H(

2
H,n)α é um objetivo do Instituto de Estudos Avançados 

(IEAv), já que inexistem instalações adequadas para a realização deste tipo de teste situadas 

na América do Sul. 

O estudo preliminar foi realizado por meio da criação de um modelamento computacional 3D 

realista de toda a estrutura superior do prédio do Laboratório de Radiações Ionizantes (LRI) 

do IEAv, baseada nas plantas de projeto existentes, nas informações disponíveis junto aos 

responsáveis pelo laboratório e em avaliações diretas feitas no local. 

O objetivo principal deste trabalho foi o desenvolvimento do modelamento computacional 

das instalações físicas do LRI, que irão abrigar o gerador de nêutrons do tipo D-T, para 

aplicação em irradiação de circuitos e componentes eletrônicos de uso aeroespacial. A 

determinação computacional dos espectros, fluxos e doses produzidos em diferentes posições 

previamente selecionados dentro e fora do laboratório, servirá como orientação de estudos 

prévios para a futura instalação deste gerador nas instalações físicas do LRI. 
 
 

2. METODOLOGIA  

 

2.1. Código Computacional de Utilização nas Simulações. 

 

O programa usado nas simulações foi o código computacional Monte Carlo N-Particle 

(MCNP5), desenvolvido no Los Alamos National Laboratory (LANL) (Pelowitz, 2005). 

Trata-se de um código de simulação de Monte Carlo em 3-D para o transporte de radiação na 

matéria, com uma variedade de opções de dados de entrada, capaz de processar a trajetória de 

3 tipos diferentes de partículas num intervalo de energia determinado pela disponibilidade das 

bibliotecas de seções de choque existentes. Todas estas características fazem deste tipo de 

código uma ferramenta útil no campo da proteção radiológica, modelagem de dosímetros, 

blindagem de radiação, podendo ser empregado em aplicações aeroespaciais. 
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O referido código está implementado em um microcomputador de pequeno porte (4 núcleos), 

que foi utilizado durante a fase de construção da geometria. Na fase de maior esforço 

computacional foi utilizada a infraestrutura do Laboratório de Engenharia Virtual (LEV) do 

IEAv, que possui um servidor de alto desempenho com 24 núcleos e capacidade superior de 

processamento. 

 

2.2. Modelamento Computacional da Geometria do LRI. 
 

A implantação do modelamento computacional foi realizada por meio da criação de um 

modelo 3D realista de toda a estrutura do andar térreo do prédio do LRI, baseada nas plantas 

de projeto existentes (Fig. 1) e nas informações disponíveis junto aos responsáveis pelo 

laboratório. 

Para maior fidelidade no modelamento geométrico da estrutura do LRI, além da utilização 

das plantas arquitetônicas, foram confirmadas manualmente as medidas físicas da instalação, 

sempre que possível, abrangendo as espessuras das paredes, a estimativa de suas densidades, 

como também detalhes que às compõem (colunas, janelas e portas). 
 

 

Figura 1: Planta baixa Prédio do LRI. 

 

No salão das Klystrons e dos Moduladores, onde também deverá ser instalada a fonte de 

nêutrons, que compõe a maior parte do prédio, com aproximadamente 520 m², suas paredes 

laterais são de 39,50 m de comprimento, 8,80m de altura e 0,20 m de espessura, sendo 

constituídas de colunas de 0,40 m² a cada 3,00 m de distância e entre as nove últimas colunas 

há um vitraux de 3,00 X 1,60 m á 3,00 m de altura. As paredes da frente e dos fundos são de 

13,40 m de comprimento e 8,80 m de altura com 0,20 m de espessura, na parede da frente há 

um portão de entrada para o salão de 3,00 X 5,00 m com uma blindagem de chumbo. 

Há uma sala de comando na lateral esquerda do salão com 68,40 m², (9,00 X 7,60 m), tendo 

uma porta de acesso de 3,00 X 2,40 m com blindagem de chumbo, as paredes frontal e lateral 
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esquerda da sala de comando são constituídas de colunas (como nos padrões já citados 

anteriormente), e vitraux de 3,00 X 1,60 a 1,40 m de altura em relação ao piso. Uma porta de 

ferro esta localizada na parede lateral da sala de comando com dimensões de 2,00 X 2,40 m, 

para entrada da sala de comando. O teto possui espessura de 0,50 m e o piso foi modelado 

como possuindo uma espessura de 0,30 m (ambos feitos em concreto). 

Para maior fidelidade na simulação, as densidades médias das paredes foram estimadas por 

meio de medições diretas de atenuação utilizando-se uma fonte de radiação gama do 
60

Co, de 

baixa atividade. O referido arranjo foi montado na parte interna do salão do LRI e consistiu 

em um suporte móvel com uma fonte radioativa de 
60

Co, e na parte externa do salão um 

detector tipo contador proporcional (modelo FH40G-10 da Thermo Scientific), mantendo 

uma distância de 1m entre fonte – detector. 

Os materiais utilizados na simulação são descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Materiais utilizados na modelagem computacional. 

 

Material Composição Densidade 

(g/cm
3
) 

Ar atmosférico N2 (75,56%) O2 (23,15%) Ar (1,28%) 

 

0,001225 

Solo O2 (51,34%) Na (0,15%) Mg (1,3%) 

Al (6,7%) Si (27,64%) K (1,4%) 

Ca(4,99%) Ti(0,42%) Mn(0,07%) 

Fe (5,5%) 

 

 

1,500000 

Bloco com revestimento H(2,21%) C(0,25%) O2(57,49%) 

Na (1,52%) Mg (0,13%) Al (1,99%) 

Si (30,46%) K (1%)  Fe (0,64%) 

 

1,581830 

Bloco modular maciço 1,865954 

Concreto simples 3,731909 

Vidro simples 

 

Si (33,33%) O2 (66,66%) 2,570000 

Ferragem 

 

Fe (100%) 7,860000 

Chumbo 

 

Pb (100%) 11,35000 

 

2.3. Avaliação da Influência da Radiação. 

 

Para a avaliação da influência da radiação espalhada devido à interação dos nêutrons com os 

elementos das estruturas do LRI, foram realizadas simulações englobando toda área do salão 

do LRI e da sala de comando, sem a presença dos elementos internos (móveis e etc). Os 

elementos avaliados foram: paredes, portas, piso, teto, terra e ar circundantes em uma 

extensão radial relativa de 160 m referente ao centro do salão. Foram estimados os espectros 

de taxa de fluência de nêutrons em 13 posições internas e externas ao salão experimental, 

apresentadas na Fig. 2, cujos posicionamentos foram determinados de forma a avaliar as 

posições mais representativas do ponto de vista de ocupação e passagem de pessoas, com a 

finalidade de estimativa das taxas de equivalente de dose ambiente. 

Para tal estimativa foram criadas superfícies esféricas preenchidas com ar atmosférico, com 

raio de 0,30 m, posicionadas a 1,40 m acima do piso, com exceção do ponto 1 que está a 4,00 
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m em relação ao piso. Estes pontos de medição são esferas preenchidas com o mesmo 

material que preenche a sala (ar atmosférico) e os pontos 11, 12 e 13 são correspondentes aos 

limites da cerca exterior que circunda o LRI. Os tallyes utilizados foram do tipo F1, que 

avaliam a corrente de partículas cruzando a superfície das esferas, de forma que, após a 

divisão por dois e pela área da seção transversal da esfera, pode-se obter a fluência incidente 

por partícula-fonte.  

 

 

 
 

Figura 2: Pontos de avaliações da influência das radiações utilizada na simulação de 

Monte Carlo com o código MCNP5. 
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A fonte de radioativa foi simulada a uma altura de 4,50 m do piso, que é a altura que a fonte 

deve ser instalada de forma a minimizar o espalhamento pelo piso e sobre uma plataforma de 

baixo espalhamento de radiação, conforme layout apresentado na Fig. 3. O espectro da fonte 

radioativa utilizado durante as simulações foi simulado como sendo composto por nêutrons 

monoenergéticos de energia igual a 4,1 MeV, que corresponde às emissões de nêutrons 

oriundas da reação 
3
H(

2
H,n)α. 

 
Figura 3. Layout ilustrativo do posicionamento do gerador de nêutrons, a 4,5 m do 

solo. 

 

Os resultados obtidos no processo de simulação, em nêutrons/cm
2
/nêutron-fonte foram 

estimados em intervalos de energia e o resultado de cada intervalo foi multiplicado pela 

máxima taxa de emissão prevista para o gerador DT, que é de 2 x 10
8
 n/s, para obter-se a taxa 

de fluência real em cada posição, por intervalo de energia, na condição máxima de operação 

do equipamento. Multiplicando-se o resultado obtido da taxa de fluência para cada intervalo 

de energia, em n/cm
2
.s, pelo correspondente fator de conversão de fluência para equivalente 

de dose ambiente (H*(10)), obtido a partir da referência [8], obteve-se as taxas de H*(10) em 

cada posição. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Verificação de consistência da metodologia utilizada. 

 

Para avaliar a consistência das simulações com a situação real esperada foi feita uma 

simulação removendo todos os materiais da instalação, ou seja, admitindo-se a fonte no vácuo 

com ausência de espalhamentos, avaliando-se a fluência obtida em uma esfera de 10 cm de 

raio situada a 2 m da fonte de forma a compara-la com o calculado analiticamente. Os 

resultados são apresentados na Tabela 2 e demonstram consistência entre si dentro de uma 

discrepância de 0,4% e dentro do intervalo de 1 desvio-padrão do valor estimado 

computacionalmente. 
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Método de cálculo Fluência relativa a 2m do alvo 

Simulação computacional (1,997 ± 0,037 ) x 10
-6

 

Cálculo analítico 1,989 x 10
-6

 

Tabela 2. Resultados comparativos da simulação e do cálculo analítico. 

 

3.2. Resultados da simulação para os demais pontos da instalação. 

 

Os resultados da taxa de fluência total em cada ponto são apresentados na Tabela 3, 

juntamente com um breve descritivo de cada ponto, bem como os respectivos fatores de 

ocupação e limites de dose previstos para cada tipo de local em função de sua classificação. 

 

TABELA 3. Resultados da taxa de fluência em cada posição, juntamente com o tipo de 

área, fator de ocupação e limite operacional. 

 

Ponto DESCRIÇÃO 

Taxa de H*(10) 

estimada 

(µSv/h) 

Tipo de área 
Fator de 

ocupação 
(1) 

Limite 

operacional 

(µSv/h) 

1 Na altura da fonte, a 2 m 

de distância da fonte, 
901 ± 6  Proibida 

(2) 
Não aplicável Não aplicável 

2 Rota de passagem para o 

salão inferior 
11,16 ± 0,37 Controlada 1/5 3,0 

3 Porta de acesso ao salão 

da Klystron, lado interno. 
5,84 ± 0,26 Controlada 1/5 3,0 

4 Porta de acesso ao salão 

da Klystron, lado 

externo. 

1,11 ± 0,13 Controlada 1/5 3,0 

5 Painel de controle 0,40 ± 0,07 Controlada 1 3,0 

6 Área externa ao LRI, 

(estacionamento). 
2,28 ± 0,13 Livre 1/40 0,5 

7 Porta de carga do salão 

da Klystron. 
4,24 ± 0,22 Proibida 

(2) 
Não aplicável Não aplicável 

8 Área externa ao LRI 

junto ao prédio  
33,21 ± 0,64 Proibida

 (2) 
Não aplicável Não aplicável 

9 
Área externa ao LRI 

junto ao prédio  
39,25 ± 0,67 Proibida

 (2) 
Não aplicável Não aplicável 

10 Área externa ao LRI 

junto ao prédio  
33,01 ± 0,63 Proibida

 (2) 
Não aplicável Não aplicável 

11 Área externa ao LRI 

(circulação não usual por 

ser campo) 

4,65 ± 0,22 Livre 1/40 0,5 

12 Área externa ao LRI 

(circulação não usual por 

ser campo) 

4,03 ± 0,21 Livre 1/40 0,5 

13 Área externa ao LRI 

(circulação não usual por 

ser campo) 

2,69 ± 0,17 Livre 1/40 0,5 

 
(1) 

Baseado na tabela B.1 da NCRP - 151 
(2)

 Durante a operação do irradiador  
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Na Fig. 4 é apresentado o conjunto de espectros em alguns pontos mais representativos da 

instalação, normalizados para fluência unitária para permitir uma melhor comparação da 

composição em energia. Pode observar que o espectro é mais energético nas posições 

próximas à fonte e que a energia é parcialmente reduzida nas posições 11 e 12 (limites da 

cerca exterior) e significativamente reduzida nas posições 5 (sala de comando) e 6 (entrada do 

prédio), que podem ser ocupadas por pessoas durante a operação do gerador DT. 

 
4. CONCLUSÕES  

 

Observa-se que os resultados obtidos permitem concluir sobre as taxas de dose esperadas nas 

posições mais representativas da instalação. Nas áreas acessíveis á indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOE) os valores previstos de taxa de H*(10) serão compatíveis 

com os limites de dose, desde que levados em consideração os respectivos fatores de 

ocupação de cada local. Ressalta-se que ainda não foi incluído nesta estimativa, o fator de uso 

previsto para o equipamento gerador de nêutrons.  

Os resultados preliminares obtidos permitirão uma análise prévia das taxas de dose previstas, 

bem como das medidas de proteção adicionais porventura necessárias. Em um próximo 

trabalho pretende-se melhorar as simulações acrescentando informações da distribuição 

angular, bem como incluindo a geração de radiação gama e estimando-se a contribuição de 

nêutrons fotoproduzidos pela interação de radiação gama nos materiais construtivos. 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço ao IEAv pela oportunidade de iniciação científica. 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

1. TIZZIANI PAZIANOTTO, Maurício. Estudo do detector de nêutrons do tipo Long 

Counter para nêutrons de alta energia. 2011. 104f. 

2. BARTLETT, D.T. Radiation protection Aspects of the cosmic radiation exposure of 

aircraft crew. Radiation Protection Dosimetry, v. 109, n. 4, pp.349-355, 2004. 

3. WILSON, J. W., et al. High altitude radiations relevant to the high speed civil transport 

(HSCT). Nasa Technical Documentation, 2008. NASA. 

4. SANNIKOV, A. V. Single Event Upsets in Semiconductor Devices Induced by Highly 

Ionising Particle. Radiation Protection Dosimetry, v. 110, n. 1-4, pp. 399 – 403, 2004. 

5. MCNP — A general Monte Carlo N-particle transport code, Version 5. LA-UR-03-

1987. 2008. Los Alamos National Laboratory. 

6. CNEN. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Diretrizes Básicas de 

Proteção Radiológica. (Norma CNEN NN 3.01), 2005.B.  

7. THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Reference 

neutron radiations - Part1: Characteristics and methods of production, ISO 8529-1 

(2001). 

8. IAEA, International Atomic Energy Agency, Compendium of Neutron Spectra and 

Detector Responses for Radiation Protection Purposes. TECHNICAL REPORTS 

SERIES No. 403. 2001. 

9. NCRP Report No. 151, Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage 

X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities. Table B.1 – Suggested occupancy factors. 


