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Resumo: O Instituto de Radioproteção e Dosimetria desenvolveu e opera um sistema 

de monitoração individual de nêutrons tipo albedo com TLD. Para otimizar seu 

algoritmo de cálculo de dose e inferir novos fatores de calibração, a resposta deste 

dosímetro foi simulada. Para validar a metodologia aplicada nesta simulação, esta foi 

empregada na simulação do problema proposto pela intercomparação QUADOS, 

comparação entre uso de códigos de simulação em problemas dosimétricos, no qual 

um dos problemas propostos foi calcular a resposta de um dosímetro genérico de 

albedo. Os resultados obtidos foram comparados com os de outras modelagens e de 

referência, obtendo-se boa concordância. 
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Abstract: The Instituto de Radioproteção e Dosimetria developed and runs a neutron 

TLD albedo individual monitoring service. To optimize the dose calculation algorithm 

and to infer new calibration factors, the response of this dosemeter was simulated. In 

order to validate this employed methodology, it was applied in the simulation of the 

problem of the QUADOS (Quality Assurance of Computational Tools for Dosimetry) 

intercomparison, aimed to evaluate dosimetric problems, one being to calculate the 

response of a generic albedo dosemeter. The obtained results were compared with 

those of other modelings and the reference one, with good agreements. 
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1. INTRODUÇÃO 

O dosímetro de albedo ainda é um dos principais 

dosímetros utilizado na monitoração individual 

externa de nêutrons. Um dos principais 

problemas da dosimetria de nêutrons é sua grande 

dependência energética, gerando a necessidade 

de calibrações caras e demoradas em cada tipo de 

instalação aone o dosímetro será utilizado. Desta 

forma, tem crescido cada vez mais a aplicação de 

simulação com códigos de Monte Carlo para a 

resolução deste problema, diminuindo a 

necessidade de medições experimentais (LEE, 

2005).  

Com o objetivo de avaliar os códigos 

computacionais utilizados na resolução de 

problemas de dosimetria aplicados em 

radioproteção, a European Comission propôs 

uma intercomparação denominada QUADOS 

(Quality Assurance of Computational Tools for 

Dosimetry). Esta intercomparação foi aberta para 

todos usuários de códigos de Monte Carlo, de 

qualquer parte do mundo (TANNER et al., 2004). 

Dentre os exercícios propostos na 
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intercomparação QUADOS, no problema 

denominado P4 foi proposto calcular a resposta 

de um dosímetro de albedo genérico, para feixes 

monoenergéticos de nêutrons e de fótons, com o 

dosímetro posicionado sobre o simulador de 

tronco com água da ISO (slab water phantom). 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), opera desde o ano de 2004 um sistema de 

monitoração individual de nêutrons com um 

dosímetro de albedo de duas componentes. Este 

sistema foi desenvolvido no próprio instituto e já 

foi caracterizado em diversos campos padrões de 

nêutrons (MARTINS et al., 2010, 2011). Para 

otimizar seu algoritmo de cálculo de dose e 

inferir fatores de calibração em campos 

ocupacionais de nêutrons, a resposta deste 

dosímetro está sendo simulada por código de 

Monte Carlo. Então, para validar a metodologia 

que está sendo utilizada nesta simulação, nossa 

simulação foi empregada também na resolução 

do problema P4 da intercomparação QUADOS.  

O objetivo deste trabalho foi comparar o 

resultado obtido para o P4 usando a metodologia 

de simulação com o código de Monte Carlo 

MCNPX, que está sendo utilizada na simulação 

da resposta do dosímetro de albedo do IRD, com 

os resultados publicados e a resposta normalizada 

considerada referência na intercomparação 

QUADOS (TANNER , 2002). 

2. PROBLEMA P4 DO QUADOS 

O problema consiste de um dosímetro de albedo 

posicionado sobre a face frontal de um simulador 

de tronco da ISO e tem o objetivo de calcular a 

resposta de fótons e nêutrons para campos 

incidentes de nêutrons e fótons monoenergéticos. 

As respostas para nêutrons e para fótons devem 

ser calculadas separadamente.  

No modelo para o cálculo da resposta de 

fótons, deve-se considerar que a quantidade de 

luz emitida pelo TLD é proporcional à dose 

absorvida no TLD. Então, deve-se calcular a 

resposta dos 4 TLD para fótons considerando a 

dose absorvida em cada TLD como a sua 

resposta. Devem ser calculadas as respostas para 

fótons monoenergéticos com energias de 33 keV, 

48 keV, 100 keV, 248 keV, 662 keV e 1,25 MeV. 

Já no modelo para o cálculo da resposta 

devida a nêutrons, deve-se considerar que a 

quantidade de luz emitida pelo TLD é 

proporcional ao número de reações de captura 

dos nêutrons pelo 6Li (reação 6Li(n,α)3H). Então, 

deve-se calcular a resposta dos 4 TLD para 

nêutrons considerando o número de reações em 

cada TLD como a sua resposta. Devem ser 

calculadas as respostas para nêutrons 

monoenergéticos com energias de 0,0253 eV, 

1 eV, 10 eV, 100 eV, 1 keV, 10 keV, 100 keV, 

1 MeV, 10 MeV e 20 MeV (TANNER , 2002).  

A fonte que será usada para todas as energias 

é uma fonte de radiação monoenergética plana 

com dimensões de 30 cm × 30 cm incidindo 

perpendicularmente na face frontal do simulador 

de tronco da ISO, na qual o albedo encontra-se 

posicionado. Os cálculos devem ser feitos 

considerando o meio entre a fonte e o simulador 

como vácuo. 

O simulador possui dimensões totais de 

30 cm × 30 cm × 15 cm, com paredes de PMMA, 

sendo a frontal de 0,25 cm de espessura e as 

laterais e a traseira de 1 cm de espessura. O 

simulador é preenchido com água. 

O albedo deve ser posicionado na face frontal 

do simulador de tronco da ISO, de tal forma que 

o centro da face traseira do dosímetro coincida 

com o centro da face frontal do simulador. O 

dosímetro aqui simulado não é um dosímetro real, 

mas seu design é baseado em dosímetros 

comerciais de albedo. 

O suporte do dosímetro é composto por uma 

mistura de boro e polietileno, com dimensões 

externas de 3,5 cm × 5,5 cm × 0,79 cm. Com 

paredes frontais e laterais de 0,5 cm e parede 

traseira de 0,2 cm. Os quatros detectores 

termoluminescentes (TLD) possuem área frontal 



 

3 

3º Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes 

Rio de Janeiro/ RJ, novembro 2016 

de 0,32 cm × 0,32 cm e espessura de 0,09 cm, e 

são inseridos numa placa de alumínio de 

2,5 cm × 4,5 cm de área, com a mesma espessura 

dos TLD. O suporte possui uma janela cilíndrica 

com diâmetro de 1 cm centrada na frente de cada 

TLD. E na frente dos TLD que estão na posição 

de albedo é inserido um disco cilíndrico de 

alumínio de 0,1 cm de espessura e 1 cm de raio. 

Um esquema da geometria deste dosímetro de 

albedo é mostrado na figura 1, e um esquema da 

vista lateral do dosímetro posicionado no 

simulador de tronco da ISO na figura 2. 

 

 

Figura 1: Esquema do dosímetro de albedo. Os discos 

de Al são retratados como linhas pontilhadas porque 

eles estão a 0,4 cm abaixo da superfície do suporte. 

 

 

 

Figura 2: Esquema da vista lateral do dosímetro de 

albedo posicionado sobre a face frontal do simulador 

de tronco da ISO. 

O TLD 1 é de 6LiF, sensível a nêutrons, fótons 

e elétrons. Este TLD não possui nenhuma 

blindagem na sua frente, possuindo uma camada 

de 0,2 cm de uma mistura de boro e polietileno 

atrás. Similarmente, o TLD 2 possui as mesmas 

blindagens do TLD 1, entretanto este TLD é de 
7LiF, sendo sensível apenas a fótons e elétrons. O 

TLD 3 é do mesmo tipo do TLD 1, mas está atrás 

de uma camada de 0,4 cm de suporte e de um 

disco de alumínio de espessura de 0,1 cm, sem 

blindagem traseira. O TLD 4 é de 7LiF como o 

TLD 2, mas as mesmas blindagens do TLD 3. 

Na tabela 1 são mostradas as composições 

isotópicas dos materiais do dosímetro e do 

simulador de tronco da ISO, assim como suas 

densidades que devem ser usadas na simulação.  

 

3. DESCRIÇÃO DA SIMULAÇÃO COM 

CÓDIGO DE MONTE CARLO MCNPX  

Neste trabalho foi utilizado o código de MCNPX. 

Ele usa o código de transporte de radiação 

chamado “General Monte Carlo N-Particle 

Transport Code” (MCNP), baseado no método de 

Monte Carlo. O MCNP é um código de 

transporte de uso geral, com energias contínuas 

ou discretas, geometrias generalizadas, e que 

transporta tanto nêutrons, como fótons e elétrons. 

Este código foi desenvolvido pelo Los Alamos 

National Laboratory (LANL). O MCNPX é uma 

extensão dos códigos de Monte Carlo MCNP 

(versão MCNP4C3) e do código LAHET (versão 

LAHET 2.8). Com esta extensão, o MCNPX 

transporta 34 tipos de partículas, incluindo quatro 

íons leves, em quase todas as energias 

(PELOWITZ, 2005). Com o código MCNPX é 

possível calcular valores de fluxo, kerma, dose 

absorvida e de outras grandezas associadas a 

estas partículas. 

Para definir a geometria do problema P4 da 

intercomparação QUADOS, foram empregadas 

superfícies simples, como retângulos e cilindros.  
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Tabela 1. Composição isotópica e densidades. 

Materiais 
Densidades  

(g.cm-3) 

Elementos 

1H 6Li 7Li 10B 12C 13Al 16O 19F 

Albedo P4 

Blindagem Al 2,70 – – – – – 1.00 – – 

Suporte 1,19 0,080 – – 0,286 0,635 – – – 

TLD600 2,54 – 0,229 0,012 – – – – 0,759 

TLD700 2,64 – 1,6  × 10-4 0,270 – – – – 0,730 

Simulador de tronco  

PMMA 1,19 0,080 – – – – 0,600 0,320 – 

Água 1,00 0,112 – – – – – 0,888 – 

 

 

Nesta modelagem, foram usadas as bibliotecas de 

seção de choque ENDF-VI.0, ENDF-VI.1 e 

ENDF-VI.8. Foi incluído o tratamento especial 

para o espalhamento de nêutrons térmicos, na 

água presente no simulador e no polietileno 

presente no suporte do dosímetro de albedo. A 

simulação foi feita no vácuo.  

Para calcular a resposta a nêutrons, foi usada a 

tally F4 em cada TLD, que calcula a fluência 

num determinado volume. Associado a esta tally, 

foi empregado um modificador que altera a 

fluência de nêutrons para o número de reações 
6LiF(n,α)3H. Com isto, a resposta final da 

simulação é o número de reações 6LiF(n,α)3H que 

acontecem em cada TLD, normalizado para 

número de nêutrons emitidos pela fonte.  

Para calcular a resposta a fótons, foi 

empregado a tally F6 em cada TLD, que calcula a 

energia depositada num determinado volume. 

Com isso, a resposta final é a dose absorvida (em 

MeV.g-1), normalizada para o número de fótons 

emitidos pela fonte. O transporte de elétrons 

gerados pelos fótons não foi considerado.  

Para o cálculo da fração da resposta total que 

é devida ao retroespalhamento, além de rodar o 

problema contendo o simulador, que fornece uma 

resposta total (RT), também foi rodado o 

problema sem a presença do simulador, que 

fornece apenas a resposta devida ao feixe direto 

(RD). Assim, a fração da resposta devida ao 

retroespalhamento pode ser calculada como: 

((RT – RD)/RT). 

A maior incerteza estatística encontrada no 

cálculo da resposta devida a nêutrons foi de 20% 

e para fótons foi de 10%. Porém, em média a 

incerteza foi de 5% para nêutrons e 1% para 

fótons, com um número médio de histórias de 107. 

Para o cálculo da fração devida ao 

retroespalhamento, a incerteza estatística foi da 

ordem de 10%, com um número médio de 

histórias de 109. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Dentre todas as soluções da intercomparação 

enviadas por diferentes usuários, foi escolhida 

uma solução usada como referência (todas as 

outras foram comparadas com ela), sendo esta 

chamada de solução normalizada. Na figura 3 é 

mostrado o resultado da resposta de nêutrons 

obtido pela simulação com MCNPX deste 

trabalho comparado com a solução normalizada 

da intercomparação QUADOS. A resposta de 

nêutrons é mostrada como o número de reações 
6LiF(n,α)3H em cada TLD, em função da energia 
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dos nêutrons incidentes, para 10 valores de 

energia, desde 2,53×10-8 até 20 MeV. Pode-se ver 

uma concordância entre os valores calculados 

neste trabalho e os valores da solução 

normalizada da intercomparação QUADOS. A 

diferença percentual média foi menor que 10%. 

As maiores diferenças percentuais encontradas 

foram da ordem de 20%. 

 

 

Figura 3: Respostas a nêutrons dos TLD 1, TLD 2, 

TLD 3 e TLD 4, calculadas neste trabalho (MCNPX) 

comparadas com a solução normalizada (QUADOS), 

em função da energia incidente dos nêutrons. 

 

Na figura 4 é mostrado o resultado da resposta 

de fótons obtido pela simulação com MCNPX 

comparado com a solução normalizada da 

intercomparação QUADOS. A resposta de fótons 

é mostrada como a dose absorvida no TLD em 

função da energia dos fótons incidente, para 6 

valores de energia, desde 33 até 1250 keV. 

Novamente, vê-se uma concordância entre os 

valores calculados neste trabalho e os valores da 

solução normalizada da intercomparação 

QUADOS. A diferença percentual média foi 

menor que 3%. As maiores diferenças 

percentuais encontradas foram da ordem de 8%. 

Na figura 5 é mostrado o resultado da fração 

da resposta total que é devida ao 

retroespalhamento de nêutrons, obtida pela 

simulação deste trabalho, comparado com a 

solução normalizada da intercomparação 

QUADOS. A maior diferença percentual 

encontrada foi para energia de 10-5 MeV e foi de 

20%.  

Na figura 6 é mostrado o resultado da fração 

da resposta total que é devida ao 

retroespalhamento de fótons comparado com a 

solução normalizada do QUADOS. A maior 

diferença percentual encontrada foi para energia 

de 33 keV e foi de 25%. 

Dos 15 participantes da intercomparação, 13 

soluções estão de acordo com a solução 

normalizada, com uma diferença percentual 

menor do que 20% (KODELI, 2005). Isto mostra 

que este trabalho está de acordo com a maioria 

das soluções, validando a metodologia de 

simulação deste trabalho.  

 

5. CONCLUSÃO 

A metodologia de simulação com o código 

MCNPX que está sendo usada para simular a 

resposta do dosímetro de albedo do IRD foi 

validada neste trabalho. Os resultados obtidos 

usando esta metodologia para resolução do 

problema P4 da intercomparação QUADOS estão 

de acordo com os obtidos na solução normalizada, 

considerando as incertezas.  

Os resultados deste trabalho são importantes 

para validar os resultados de simulação que estão 

sendo usados para a melhoria do cálculo rotineiro 

de dose do sistema de monitoração individual de 

nêutrons tipo albedo com TLD do IRD. Esta 

validação da metodologia de simulação que está 

sendo usada não se restringiu ao emprego correto 

do código MCNPX, mas também testou o 

tratamento dosimétrico utilizado. Foram 

validados os seguintes procedimentos utilizados: 

bibliotecas de seção de choque, tratamento de 

nêutrons térmico, funções de deposição de 

energia.  
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Figura 4: Respostas a fótons dos TLD 1, TLD 2, TLD 3 e TLD 4, calculadas neste trabalho (MCNPX) comparadas 

com a solução normalizada (QUADOS), em função da energia incidente dos fótons. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fração da resposta de nêutrons devido ao 

retroespalhamento no simulador de tronco da ISO. 

 

 

Figura 6: Fração da resposta de fótons devido ao 

retroespalhamento no simulador de tronco da ISO 
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