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RESUMO 
 

 

EFEITO DA RADIAÇÃO NEUTRÔNICA EM COMPÓSITOS DE POLIETILENO COM 

CARGA DE CARBONO 

 

 

Com a crescente utilização das fontes de nêutrons em diferentes áreas, a demanda por 

detectores de nêutrons cresceu significativamente nas últimas décadas. A busca por detectores 

de menor custo impulsiona pesquisas ao redor do mundo através de materiais que possam ser 

utilizados com esse fim. Materiais poliméricos por seu baixo custo e fácil manuseio, vêm 

sendo testados em diversos campos da instrumentação nuclear. O presente trabalho teve como  

objetivo estudar as mudanças causadas na condutividade elétrica do polietileno linear de baixa 

densidade (PELBD) com carga de carbono, quando submetido à radiação de nêutrons. O 

material, com características elétricas de semicondutor, foi submetido a um fluxo de nêutrons 

em um reator nuclear de pesquisa. Amostras em triplicata, com geometrias idênticas, foram 

preparadas e irradiadas em diferentes intervalos de tempos para analisar as alterações na 

condutividade elétrica do material semicondutor. O método de análise consistiu em injetar 

uma corrente elétrica constante em cada amostra, gerada por um multímetro padrão primário, 

o qual fornece diretamente o valor da resistência elétrica. Os resultados demonstram que, pós-

irradiação, o material apresentou uma variação na sua propriedade elétrica de acordo com o 

tempo de exposição. Considerando a geometria das amostras e o fluxo de nêutrons adotados, 

conclui-se que, pelo fato de ser um procedimento de mensuração via propriedades elétricas, o 

material pode funcionar mensurando um fluxo de nêutrons em tempo real. 

 

Palavras-chave: Sensor; Nêutrons; Polietileno-Carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

NEUTRON RADIATION EFFECT ON CARBON LOADED POLYETHYLENE 

This work aims to study the changes in the electrical conductivity of carbon loaded 

polyethylene after neutron irradiation. The material is a polymer-based semiconductor and it 

was used to evaluate the neutron flux in a research nuclear reactor. The main advantage with 

this type of semiconductor concerns about that the composite itself is not a material that bring 

high neutron activation. Such a feature could allow for measuring the neutron flux in real time 

with the advantage that it is a low cost material. Samples in triplicate with identical 

geometries were prepared and irradiated at different time intervals in order to evaluate the 

neutron response in function of its electrical property. The method of measurement is based 

on the voltage yielded when a high precision ultra-low constant current is passing through the 

material. The results show that this polymer-based semiconductor presents sensitivity to 

neutron radiation by the measurement of the electrical signal and one can conclude that the 

material can be used as a neutron sensor to work in real time. 

Keywords: Sensor; Neutron; Carbon-Polyethylene. 
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1    INTRODUÇÃO 

A radiação neutrônica têm aplicações em diferentes segmentos tais como na indústria, 

usinas nucleares, pesquisa científica, produção de radiofármacos para medicina nuclear, e nos 

últimos anos para o tratamento de tumores cancerígenos (NIU, 2011). Assim o uso da 

radiação neutrônica é cada vez maior, fazendo com que a demanda de detectores de nêutrons 

também cresça proporcionalmente. Além disso, a preocupação com a segurança e transporte 

ilegal de material radioativo ou estratégico nos grandes centros urbanos, principalmente após 

os atentados terroristas nas últimas décadas, motiva a pesquisa científica para  desenvolver 

detectores de radiação para serem utilizados em aeroportos, terminais rodoviários e estações 

de trem (FISHBINE, 2003). 

   Em comparação com outras áreas da instrumentação nuclear, a detecção de nêutrons 

evoluiu de forma modesta nos últimos anos, pois os materiais, as técnicas e os equipamentos 

eletrônicos mais utilizados foram desenvolvidos há mais de dez anos (KAMINSKI, 2010). Os 

detectores mais conhecidos são aqueles que usam o gás 
3
He,  e apesar de eficientes na 

detecção de nêutrons térmicos, têm custo relativamente alto. A busca por detectores de 

nêutrons mais viáveis comercialmente tem motivado pesquisadores a testarem outros 

materiais com esse propósito. Kouzes et al (2010) testaram fibras plásticas e observaram 

resultados promissores na detecção de nêutrons. Nos últimos anos, os polímeros vêm sendo 

estudados por serem fáceis de moldar, produção barata e sensíveis à radiação ionizante. Os 

polímeros podem ser utilizados como detectores de radiação ionizante, e cintiladores plásticos 

já são utilizados em preferência aos cintiladores líquidos para detecção de nêutrons rápidos 

(BOWEN et al, 1989). Além disso, os efeitos da radiação em polímeros podem ser 

mensurados pela alteração de suas propriedades físicas. Os polímeros, de uma forma geral, 

são isolantes elétricos, mas quando dopados com materiais específicos, como o carbono por 

exemplo, em formas alotrópicas, podem adquirir as mesmas características de semicondutores 

ou até mesmo de condutores elétricos (SONKAWADE et al, 2010).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar como a propriedade física-elétrica do 

polietileno linear de baixa densidade (PELBD) com carga de carbono responde a um fluxo de 

nêutrons de um reator nuclear de pesquisa. Atualmente, o sensor de nêutrons para esse fim é 

de custo muito alto, e os fatos de que grandezas elétricas podem ser mensuradas em tempo 

real e o baixo custo do PELBD semicondutor, proporcionam inovações no estado da técnica 

do procedimento de monitoração do fluxo de nêutrons em reator nuclear de pesquisa.  
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1    Nêutrons 

2.1.1    Características dos Nêutrons 

 

Descobertos em 1932 pelo físico inglês James Chadwick, os nêutrons são partículas 

constituintes do núcleo atômico, assim como os prótons, e possuem massa de 1,00898 u. O 

número de nêutrons em cada átomo é determinado pela diferença entre seu número de massa 

―A‖ e seu número atômico ―Z‖, e átomos com mesmo número de nêutrons são chamados de 

isótonos.  Os nêutrons não possuem carga elétrica e estão ligados aos nucleons pela força 

nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais da natureza. O tempo de meia vida de um 

nêutron livre é de 14,7 min (PARTICLE DATA GROUP, 2010) e decai pela emissão de um 

próton, uma partícula beta e um anti-neutrino como indicado na equação 1  (KAPLAN, 1983). 

 

                                              pn                                                                (1) 

 

Por não possuírem carga elétrica, os nêutrons têm uma forma de interação com os 

átomos de forma diferente das partículas eletricamente carregadas, pois, por não sentirem o 

campo eletromagnético, interagem diretamente com o núcleo, provocando reações internas. 

Assim um nêutron livre, ao encontrar um átomo alvo e interagir com o núcleo, poderá ser 

espalhado após a colisão ou ser absorvido (TURNER, 2007). 

 

2.1.2    Classificação dos Nêutrons 

 

A energia cinética que o nêutron possui é de fundamental importância no tipo de 

interação que irá ocorrer ao interagir com a matéria. Por isso os nêutrons são classificados 

segundo sua energia cinética em: relativísticos, rápidos, intermediários e lentos ou térmicos. 

Nêutrons com energia cinética superior a 10 MeV são considerados relativísticos e 

quando possuem energia entre 200 keV e 10 MeV são denominados rápidos. Os nêutrons são 

rápidos em seu surgimento, mas através de colisões elásticas vão perdendo energia 

gradativamente até entrarem em equilíbrio térmico com o meio. Quando estão com energia 
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entre os nêutrons rápidos e os lentos ou térmicos, de 0,4 eV a 200 keV os nêutrons são 

chamados intermediários (IAEA, 1985).  

Após sofrerem varias colisões com o material moderador, os nêutrons vão perdendo 

energia e entram em equilíbrio térmico com o meio. Para energias inferiores a 0,4 eV, o 

comportamento dos nêutrons se assemelha ao comportamento das moléculas em um gás e tem 

sua energia cinética relacionada com a temperatura do meio dada pela distribuição de 

Maxwell-Boltzmann indicada na equação 2. 

 

                                                                                                        (2)                 

 

Onde, 

f(E) = Fração de nêutrons com energia E por intervalo de energia. Uma vez definida a faixa de 

energia, tem-se a fração de nêutrons que possuem energia correspondente.   

k = 8,6x10
-5

eV/K ou 1,381x10
-23

 J/K no S.I. 

T = Temperatura em kelvin 

 

Para uma temperatura de 20
0
C a energia mais provável para o nêutron é de 0,025 eV e, 

por estar em equilíbrio térmico com o meio, recebe o nome de nêutron térmico (CEMBER;  

JOHNSON, 2009). 

 

2.1.3    Fontes de Nêutrons 

Os nêutrons raramente são emitidos espontaneamente pelo núcleo, de modo que é 

principalmente através de reações nucleares que tem-se a emissão de nêutrons. Esses tipos de 

reações são encontradas em qualquer fonte de nêutrons. Os tipos de fontes mais utilizados são 

as fontes isotópicas, que produzem fluxo constante de nêutrons, as fontes de aceleradores de 

partículas e os reatores nucleares. 

 

2/1)/(

2/3)(

2
)( Ee

Tk
Ef TkE 
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2.1.3.1    Fontes Isotópicas  

Um material emissor alfa pode ser usado para interagir com um material alvo e assim 

servir como fonte de nêutrons através de uma reação do tipo: 

                                                                                                      (3) 

Onde n corresponde ao número de nêutrons e p ao número de prótons. 

Em geral, os emissores alfa são  
239

Pu,
210

Po,
241

Am,
242

Cm,
226

Ra,  e o material alvo mais 

utilizado é o 
9
Be por proporcionar maior aproveitamento de nêutrons. Os nêutrons emitidos 

por este tipo de reação têm energia variando entre 1MeV e 13 MeV e uma taxa de emissão da 

ordem de 10
5
 nêutrons por segundo (BYRNE,1995). 

 Um material emissor gama também pode ser usado, juntamente com um material 

alvo, como fonte de nêutrons. A radiação gama estimula o núcleo a emitir um nêutron livre, 

ocorrendo uma reação do tipo: 

                                                                                          (4) 

Para ocorrer a reação, a energia da radiação gama deve ser maior do que a energia de 

ligação do nêutron no material alvo. Em geral, a energia de ligação dos nêutrons nos átomos é 

superior a 5 MeV e poucos materiais emitem radiação gama com essa energia. Por isso, os 

materiais usados como alvo são o berílio e o hidrogênio, que possuem nêutrons com energia 

de ligação de 1,6 MeV e 2,2 MeV, respectivamente. Neste tipo de fonte é possível obter taxas 

de emissão da ordem de 10
9 

nêutrons por segundo.  Os nêutrons emitidos nessas reações são 

chamados de fotonêutrons e são monoenergéticos, com energia dada pela diferença entre a 

radiação gama incidente e a energia de ligação do nêutron no material alvo.  (KAPLAN, 

1983). 

Nêutrons também podem ser emitidos por átomos pesados que decaem por fissão 

nuclear. No processo de fissão, vários nêutrons são emitidos, e um material dessa natureza 

pode ser usado como fonte de nêutrons. O isótopo mais comum, usado neste caso, como fonte 

de nêutrons, é o 
252

Cf, o qual possui meia vida de 2,65 anos. Os nêutrons emitidos pela fissão 

espontânea têm um espectro continuo de energia com seu pico entre 0,5 MeV e 1 MeV, e 

valores mais altos de energia entre 8 e 10 MeV (LAMARSH, 1966). 

nYX pn

p

pn

P

1

0

3

2

4

2  





nYX pn

p

pn

P

1

0

)1(  
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2.1.3.2    Fontes de Aceleradores de Partículas 

Aceleradores de partículas podem ser usados para produção de nêutrons. Prótons ou 

deutérios (
2
H) são acelerados contra átomos alvo, comumente átomos leves, e um nêutron é 

emitido no produto desta reação. Um exemplo deste tipo de reação está indicado abaixo 

(Reação 5). 

                                                                 (5) 

 Os nêutrons obtidos nesse tipo de fonte são praticamente monoenergéticos e podem 

ser obtidos com energia de até 20 MeV. Em reações como esta pode-se obter fluências de até 

10
10

 nêutrons por segundo (BECKURTS; WIRTZ, 1964). 

 

2.1.3.3    Reatores 

Em um reator nuclear, núcleos pesados, ao serem bombardeados por nêutrons, podem 

se fragmentar em dois elementos de número atômico menor e em cada reação desse tipo 2 ou 

3 nêutrons são liberados. Os nêutrons liberados em cada fissão irão provocar novas fissões, 

aumentado assim a população de nêutrons no reator. Essa é a grande vantagem do uso de 

reatores nucleares como fonte de nêutrons, pois a magnitude do fluxo de nêutrons pode chegar 

a 10
13 

n·cm
-2

·s
-1

. A maioria dos nêutrons disponíveis é de baixa energia devido à grande 

quantidade de material moderador no interior do reator, mas é possível obter nêutrons rápidos 

e intermediários em algumas áreas deste tipo de fonte. Uma desvantagem dos reatores como 

fonte de nêutrons está na grande contaminação por radiação gama que ocorre devido ao 

processo de fissão, o que pode ser prejudicial em várias situações onde o material irradiado é 

sensível a esse tipo de radiação (KAPLAN, 1983).   

2.1.4    Interação do Nêutron com a Matéria 

Como foi mencionado anteriormente, o nêutron, por não interagir com o campo 

eletromagnético dos átomos, pode percorrer vários centímetros da matéria em meio aos 

espaços atômicos sem interagir com os núcleos. Contudo, ao passar próximo ao núcleo, o 

nêutron fica submetido à força nuclear forte e, dependendo de sua energia, pode interagir com 

o núcleo por espalhamento elástico, espalhamento inelástico, captura radioativa ou fissão 

nuclear (AHMED, 2007).  O nêutron rápido de forma geral é desacelerado em um material 

nHeHH 1

0

4

2

2

1

3

1 
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como o hidrogênio praticamente sem ser absorvido. Já os nêutrons lentos possuem maior 

probabilidade de induzir radioatividade por outras formas de interação como captura 

radioativa e fissão nuclear. 

2.1.4.1    Espalhamento Elástico 

Nessa forma de interação, o nêutron colide com núcleo alvo, transferindo parte de sua 

energia cinética. Contudo a configuração das partículas é a mesma antes e depois da 

interação, conforme indica a reação 6. 

                                                 nXXn pn

n

pn

n

1

0

1

0                                                       (6) 

Onde n corresponde ao número de nêutrons e p ao número de prótons. 

De acordo com a conservação da quantidade de movimento, núcleos leves, como o 

hidrogênio, com massas mais próximas às do nêutron, tendem a ganhar maior porcentagem da 

energia cinética dos nêutrons do que os núcleos mais pesados, como o urânio (CEMBER: 

JOHNSON, 2009). Por isso, materiais hidrogenados são bastante usados para ―moderar‖ 

nêutrons, ou seja, torná-los lentos através de sucessivas colisões.  

Devido à energia cinética adquirida no momento da interação com o nêutron, o núcleo 

alvo sofre um recuo após a colisão, e este recuo é uma das formas usadas para detecção dos 

nêutrons, através da ionização local provocada por ele (KNOLL, 2000). 

 

2.1.4.2    Espalhamento Inelástico 

A interação do tipo espalhamento inelástico acontece, de fato, quando o nêutron 

incidente é absorvido pelo núcleo alvo no momento da interação, deixando-o em um estado 

excitado. A reação 7 ilustra este tipo de interação. 

                                              *1

0

1

0 ][ XnXn pn

n

pn

n

                                                    (7) 

Em seguida, um nêutron é emitido com energia cinética menor que a do nêutron 

inicial. A diferença entre as energias cinéticas final e inicial do nêutron é emitida em forma de 

radiação gama, e o núcleo retorna ao seu estado energético original (CEMBER; JOHNSON, 

2009). 
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2.1.4.3    Captura Radioativa 

 Um núcleo alvo pode capturar um nêutron ao interagir com este, e, em seguida, emitir 

radiação gama. Como conseqüência, um novo isótopo é formado com um nêutron a mais do 

que o isótopo anterior. Esta reação, chamada de captura radioativa, é bastante comum para 

nêutrons térmicos e pode ser generalizada pela reação abaixo: 

                                                                                                     (8) 

O processo de captura radioativa também é usado para produzir radioisótopos com 

aplicações na medicina, indústria, agricultura, entre outros (AHMED, 2007).  

 

2.1.4.4    Reação de Fissão 

Quando um núcleo pesado como o do U
235

, por exemplo, absorve um nêutron, é 

levado a um estado excitado. Em seguida ocorre a fissão desse núcleo em dois fragmentos 

menores, com a emissão de nêutrons e radiação γ no processo. A energia liberada nesse tipo 

de reação é alta, e os nêutrons emitidos podem ser usados para fissionar outros núcleos, 

provocando uma reação em cadeia, usada com frequência nos reatores das usinas nucleares 

(KAPLAN, 1983). No caso do urânio-235, a reação mais comum é:  

                                    nYIUn 1
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0 2                                                (9) 

Em cada reação deste tipo (reação 9) cerca de 200 MeV são liberados e a energia 

térmica transferida ao reator posteriormente pode ser convertida em energia elétrica de acordo 

com a finalidade da central nuclear. 

 

2.1.4.5    Secção de Choque 

Quando um feixe de nêutrons interage com um material alvo, qualquer uma das 

reações descritas anteriormente pode ocorrer. A energia cinética do nêutron e o tipo do núcleo 

alvo são parâmetros que irão definir a probabilidade de ocorrer cada uma das reações. A 

probabilidade de um nêutron presente no feixe interagir com o núcleo alvo é conhecida como 

secção de choque (σ). A secção de choque tem dimensão de área e sua unidade usual é o barn, 
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que equivale a 10
-24 

cm
2
. Cada tipo de interação tem sua secção de choque, como σf para 

fissão,  σi para espalhamento inelástico, σe para espalhamento elástico e σγ para captura 

radioativa.  

A secção de choque total é dada pela soma de todas as secções de choques 

mencionadas (LAMARSH, 1966): 

                                                         σt = σf + σi + σe + σγ                                                       (10) 

Multiplicando-se o número de núcleos por unidade de volume pela secção de choque, 

tem-se a secção de choque macroscópica: 

                                                                  Σ = Nσ                                                                  (11) 

Onde Σ é a secção de choque macroscópica que tem dimensões cm
-1

.  

Somando-se todas as secções de choque macroscópicas de cada uma das interações, 

obtêm-se a secção de choque macroscópica total, que corresponde à probabilidade de ocorrer 

qualquer tipo de interação de um nêutron do feixe com o núcleo alvo. 

 

2.1.4.6    Defeitos Provocados Pela Radiação Neutrônica em Materiais Semicondutores 

A radiação neutrônica pode provocar defeitos na rede cristalina de um material 

semicondutor através do deslocamento de átomos das suas posições iniciais (COTTRELL, 

1956). Ao colidir com a matéria, o nêutron pode ser espalhado ou absorvido. Os principais 

defeitos gerados em um material semicondutor são devido à reação de espalhamento, contudo 

apenas os nêutrons com energia cinética mais elevada (nêutrons rápidos) têm energia 

suficiente para provocar a remoção do núcleo de sua posição inicial. Quando o nêutron de alta 

energia colide com um núcleo e o retira de sua posição, tem-se a formação de uma vacância 

onde antes existia um átomo. O reposicionamento deste átomo na rede irá gerar um defeito 

intersticial. A formação do par vacância-defeito intersticial é chamada de par de Frenkel. O 

átomo deslocado pode ainda colidir com outros átomos provocando vários pares de Frenkel. 

Como resultado, tem-se uma larga região defeituosa denominada cluster. A maioria dos 

defeitos primários induzidos pela radiação neutrônica são instáveis e pode acontecer 

recombinação de algumas de vacâncias e átomos intersticiais à temperatura ambiente. 
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Contudo, estes defeitos gerados no semicondutor criam novos níveis energéticos, mudando a 

configuração de bandas de energia do material, o que irá alterar muitas de suas propriedades, 

inclusive sua condutividade elétrica (GUTIERREZ, 1999). 

2.1.5 Detectores de Nêutrons 

Por não possuírem carga elétrica, os nêutrons não são diretamente ionizantes. Através 

da interação do nêutron com o meio é que produz-se ionização. Como a interação do nêutron 

com a matéria depende de sua energia e da secção de choque para cada tipo de material com 

que irá interagir, diferentes tipos de detectores podem ser usados para cada tipo de aplicação. 

Os tipos de interação mais usados em detectores de nêutrons são: 

 Absorção de um nêutron com a imediata emissão de uma partícula carregada rápida; 

 Absorção do nêutron provocando fissão do núcleo alvo; 

 Absorção de um nêutron podendo formar um núcleo radioativo, cuja atividade pode 

ser medida; 

 Espalhamento de um nêutron por um núcleo leve, cujo recuo, após a colisão com o 

nêutron, produz ionização (KLEINKNECHT, 2009).  

A câmara de ionização ou o contador proporcional se baseiam no primeiro tipo de 

interação. O material mais usado nesses detectores é o 
10

B que, ao absorver um nêutron, emite 

uma partícula alfa através da reação 12 descrita abaixo: 

                                                                                                 (12) 

O detector pode ser revestido com boro ou, no caso dos gasosos, preenchido com o gás 

trifluoreto de boro (
10

BF3). O boro-10 (
10

B) apresenta secção de choque de 3840 barns para 

nêutrons térmicos, mas diminui bastante com o aumento da energia cinética dos nêutrons.  

Os contadores proporcionais de 
3
He que são bastante utilizados na detecção de 

nêutrons, se baseiam na reação 13:       

                                                                                                                                                (13) 
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O próton gerado ioniza átomos do gás nas suas imediações que por sua vez irão 

ionizar outros átomos em um efeito conhecido como avalanche de townsend. A carga total 

coletada será proporcional a energia do nêutron incidente (KOUZES et al., 2010).  

Detectores que se baseiam na reação de fissão nuclear podem ser usados tanto para 

detectar nêutrons rápidos como nêutrons lentos. Os núcleos do 
235

U, 
233

U e 
239

Pu  apresentam 

alta secção de choque (σf) para nêutrons lentos, e são utilizados em detectores deste tipo de 

nêutrons. Urânio natural , 
232

Th, 
231

Pa e 
237

Np são utilizados no caso de detectores de nêutrons 

rápidos. O produto da reação de fissão é altamente ionizante e pode ser facilmente distinguido 

da ionização provocada por partículas alfa ou radiação gama (LEO, 2009). 

Quando o produto de uma reação envolvendo nêutrons é radioativo, a medida da 

atividade deste produto pode ser utilizada para detecção de nêutrons. É necessário, contudo, 

que a meia vida do produto radioativo não seja tão pequena a ponto de não haver tempo hábil 

para a medição da atividade, nem tão grande que a atividade não apresente mudança 

significativa em um intervalo de tempo razoável. Alguns materiais satisfazem essas 

condições, como o índio, o ouro, o manganês e o disprósio, os quais têm secção de choque 

relativamente alta para esse tipo de interação e formam produto radioativo suficiente para ser 

detectado. Nêutrons de diferentes faixas de energia podem ser detectados por esse 

mecanismo, desde que seja escolhido o material com secção de choque apropriada para a 

correspondente faixa de energia (KLEINKNECHT, 2009). 

Outra forma de detectar nêutrons rápidos é através da reação de espalhamento elástico. 

Ao interagir com o núcleo alvo - em geral, hidrogênio ou outro material leve - o nêutron 

transfere parte de sua energia cinética, e o recuo do núcleo alvo pela conservação da 

quantidade de movimento produz ionização no meio. Pode-se usar uma câmara de ionização 

ou um contador, preenchido com um gás contendo hidrogênio, para detectar a ionização 

provocada pelo recuo do núcleo alvo (KAPLAN, 1983).   

Materiais semicondutores são utilizados como dosímetros de forma análoga a um 

contador proporcional, pois a ionização produzida por uma partícula carregada ao atravessar 

um dado volume do semicondutor é proporcional à energia depositada neste. Assim pode-se 

mensurar a dose recebida através da ionização gerada.  Em geral, quando energias mais altas 

são utilizadas, dosimetros semicondutores são mais adequados que câmaras de ionização. Para 

dosimetria de nêutrons, os danos provocados no material semicondutor pela radiação 
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neutrônica são mensurados através da alteração de propriedades ópticas, elétricas ou 

estruturais e o silício e o germânio são os semicondutores mais utilizados (ATTIX, 2004).  

 

 

2.2    Materiais Poliméricos  

Polímeros são materiais formados por uma unidade básica, que se repete ao longo da 

estrutura molecular do material. Ligadas entre si, essas unidades, também chamadas de meros, 

formam longas cadeias que, em geral, possuem alto peso molecular. O número de unidades de 

repetição ou meros na cadeia polimérica é denominado grau de polimerização. A Figura 1 

apresenta algumas cadeias poliméricas conhecidas.  

Figura 1- Estruturas de cadeias com as unidades básicas em destaque. 

Fonte: CALLISTER, 2008 (modificado). 

As principais cadeias de polímeros são constituídas de carbono, oxigênio, hidrogênio e 

nitrogênio; conhecidos como compostos organógenos. Também é comum encontrar 

elementos da família 7A em cadeias poliméricas como flúor, cloro, bromo, iodo e ástato, em 

substituição a um átomo de hidrogênio, processo conhecido como halogenação.  Existe uma 

grande diversidade de formação de cadeias de polímeros, cada uma com propriedades 

específicas. Quanto ao tipo de formação, as cadeias de poliméricas podem ser homogêneas, 
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quando possuem a estrutura apenas formada por átomos de carbono, ou heterogêneas, quando 

na estrutura da cadeia possuem átomos diferentes do carbono, normalmente oxigênio, 

nitrogênio, fósforo ou enxofre (NICHOLSON, 2012).  

Os Polímeros possuem características que os permitem ser aplicados em diversas áreas 

como aeronáutica, engenharias e saúde. Como principais propriedades, podem ser citadas: a 

baixa densidade, a alta resistência ao calor e aos agentes atmosféricos, a alta resistividade 

elétrica, a alta resistência mecânica e o baixo custo de produção (MANO; MENDES, 1999).  

2.2.1    Polietileno  

O polietileno é um polímero de estrutura parcialmente cristalina, alto peso molecular e 

inerte à maioria das substâncias químicas comuns. A alternância entre as fases amorfas e 

cristalinas ao longo de sua estrutura, influencia muitas de suas propriedades. A estrutura do 

polietileno é a mais simples dentre os hidrocarbonetos poliméricos, sendo constituídos pela 

repetição do monômero -(CH2)n- e finalizado com grupos CH3, como indicado na Figura 2. 

Figura 2- Representação de uma molécula de polietileno ramificada com sua unidade básica de 

repetição. 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista eletrônica do departamento de química-UFSC, 2012 

O polietileno pode ser classificado segundo a ramificação ou linearidade de suas 

cadeias. Existem cinco tipos de polietileno mais produzidos, são eles: polietileno de baixa 

densidade (PEBD), polietileno linear de baixa densidade (PELBD), polietileno de alta 

densidade (PEAD), polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) e polietileno de ultra 

baixa densidade (PEUBD). A maior diferença entre os polietilenos lineares e ramificados está 

na maior cristalinidade dos lineares. Polímeros lineares possuem maior rigidez, força de 

tensão e dureza que os ramificados, além de maior ponto de fusão. No presente trabalho, foi 

utilizado o polietileno linear de baixa densidade (PELBD), pois além de baixo custo, possui 
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propriedades mecânicas superiores a outros polímeros, maior cristalinidade que o PEBD e é 

mais resistente ao rasgamento que o PEAD no caso da elaboração de filmes finos. O PELBD 

tem densidade de aproximadamente 0,92 g/cm
3
, temperatura de fusão superior a 120

0
C, alta 

resistência dielétrica e baixa condutividade elétrica (COUTINHO; MELLO, 2003). 

 

2.2.2    Condutividade Elétrica 

Uma das principais características elétricas de um material é a taxa com que conduz 

carga elétrica. A corrente elétrica, cuja unidade no sistema internacional de unidades (S.I.) é o 

ampere (A), é dada pela lei de Ohm, indicada na equação 10: 

                                                    
R

V
I                                                                        (10) 

Onde V é a diferença de potencial aplicada em volts e R é a resistência oferecida pelo 

material à passagem da corrente dada em ohms (Ω). 

A resistividade ρ de um material é independente da forma geométrica deste e está 

relacionada com a resistência elétrica através da equação: 

                                                   
lI

AV




                                                                  (11) 

Onde A representa a área da seção transversal do condutor, em metros quadrados (m
2
) 

e l o seu comprimento em metros (m). A unidade de resistividade no S.I. é o ohm·metro 

(Ω·m).  

A resistividade elétrica também pode ser escrita de outra forma, em função do campo 

elétrico aplicado nos terminais do material, como indica a equação 12.                                                                                                                           

                                                                                     (12)                                                       

Onde J é a densidade de corrente elétrica medida em àmperes por metro quadrado 

(A/m
2
) e E é o campo elétrico resultante da diferença de potencial aplicada nos terminais do 

condutor medido em volts por metro (V/m) (CALLISTER, 2008). 
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A condutividade elétrica, que é o inverso da resistividade elétrica de um material, é um 

fenômeno quântico e pode ser bem compreendido pela teoria de bandas dos sólidos, 

principalmente em materiais com arranjo periódico regular.  

Cada átomo, de forma particular, possui um conjunto de estados discretizados, sendo 

cada estado definido por um conjunto de números quânticos: n, o número quântico principal; 

l, orbital; m, magnético; s, spin.  Quando os átomos se aproximam um dos outros, como no 

caso de um sólido, as funções de onda dos átomos começam a se sobrepor, inicialmente, com 

os elétrons de valência, os mais externos na nuvem eletrônica. Quando isso ocorre, tem-se um 

sistema único com vários átomos e vários elétrons (HALLIDAY et al., 2009).  

Pelo princípio da exclusão de Pauli, cada um desses elétrons deve ocupar um estado 

quântico diferente, e isso ocorre com a subdivisão de um dado nível de energia do átomo 

isolado em vários níveis de energia para o sistema. Como a quantidade de átomos é muito 

grande, a subdivisão dos níveis energéticos forma uma banda de níveis no sólido com valores 

muito próximos uns dos outros. A largura entre duas bandas de energia corresponde ao 

conjunto de estados que o sistema não pode ter, são os estados proibidos. O modo como estão 

dispostas as bandas de energia caracteriza o material em: condutor, semicondutor ou isolante 

(TIPLER; LEWELLYN, 2010). 

Nos isolantes, o nível mais alto de energia ocupado coincide com o topo de uma 

banda, e uma grande faixa de energia separa a última banda ocupada da seguinte. Como não 

existem níveis desocupados na última banda e a energia para alcançar os níveis seguintes é 

muito alta, os elétrons não possuem mobilidade e ficam confinados. A Figura 3 mostra a 

distância entre a última banda povoada e a banda desocupada em um isolante. As partes 

indicadas em vermelho mostram os níveis ocupados, as partes em azul, os níveis 

desocupados.    
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Figura 3-Níveis de energia em um isolante. 

 

 

 

 

 

Fonte: HALLIDAY et al., 2009 (modificado). 

 

Nos metais, existem vários níveis desocupados na última banda povoada, dessa forma, 

os elétrons das últimas camadas dos átomos ficam livres para se moverem, formando os 

elétrons de condução do sólido. A Figura 4 indica a configuração de bandas em um condutor. 

As partes indicadas em vermelho indicam os níveis ocupados, as partes em azul, os níveis 

desocupados.    

Figura 4-Níveis de energia em um condutor. 

 

 

 

 

 

Fonte: HALLIDAY et al., 2009 (modificado). 

No caso dos semicondutores, embora eles tenham a última banda povoada totalmente 

preenchida, a energia que separa a última banda povoada, chamada de banda de valência, da 

seguinte, chamada de banda de condução, é pequena, e, assim, existe possibilidade de alguns 

elétrons saltarem para a banda seguinte (EISBERG; RESNICK, 2001). A Figura 5 ilustra a 
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configuração de bandas em um semicondutor. As partes indicadas em vermelho indicam os 

níveis ocupados, as partes em azul indicam os níveis desocupados.    

Figura 5-Níveis de energia em um semicondutor. 

 

 

 

 

 

Fonte: HALLIDAY et al., 2009 (modificado). 

 

2.2.3    Condução de Cargas Elétricas em Polímeros 

Os polímeros são, em sua maioria, isolantes elétricos, mas quando dopados com 

alguns elementos químicos, como fibras ou pó metálico, podem se tornar semicondutores 

elétricos ou até mesmo condutores (ELIAS, 1997). 

O processo de condução de cargas em um material polimérico é diferente dos demais 

sólidos, pois os polímeros possuem características peculiares em sua estrutura molecular. Os 

polímeros não possuem estrutura puramente cristalina nem amorfa, mas sim uma alternância 

entre ambas. As cadeias poliméricas possuem, cada uma, propriedades particulares, não 

possuem um espaçamento uniforme e interagem fracamente umas com as outras. Essas 

diferenças influenciam no comportamento elétrico dos polímeros (SEANOR, 1982).  

A química envolvida nos processos de dopagem já está bastante compreendida, mas os 

processos pelos quais um polímero aumenta sua condutividade ainda não estão bem definidos. 

De forma simplificada, a adição de dopantes muda a configuração de bandas de energia do 

polímero, o qual possui características de isolante, por uma configuração de banda 

parcialmente preenchida, com excesso de elétrons livres ou lacunas na temperatura ambiente. 

Orientando as cadeias poliméricas mecanicamente ou magneticamente, tem-se um grande 

aumento da condutividade na direção de orientação (CALLISTER, 2008). 
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Pelo desenvolvimento de polímeros condutores, os pesquisadores A.J. Heeger, AG 

Macdiarmid, e H. Shirakawa, ganharam o prêmio Nobel de química no ano de 2000 

(HEEGER et al, 2000). Na década de 70, eles produziram o primeiro chamado metal orgânico 

ao doparem o poliacetileno com cloro, bromo ou vapor de iodo. Alguns dos polímeros 

dopados apresentaram condutividade maior que a dos semicondutores e próxima dos metais  

menos condutores. 

  Uma grande vantagem dos polímeros condutores e semicondutores está no baixo 

custo de produção desses materiais, em comparação com os que já existem no mercado. 

Alguns exemplos de aplicações de polímeros condutores já são observáveis em vários 

segmentos, como é o caso do LED orgânico, conhecido como OLED, usado em mostradores 

alfanuméricos, os sensores analíticos e os transistores orgânicos, que podem baratear a 

produção dos circuitos integrados (ROCHA-FILHO, 2000).   

 

2.2.4    Polietileno com Carga de Carbono 

Como todos os polímeros, o PELBD tem comportamento dielétrico, mas, com adição 

de dopantes, pode ter sua condutividade aumentada consideravelmente. O carbono é 

frequentemente utilizado como material para aumentar a condutividade de polímeros, sendo 

mais frequente o negro de fumo, ou carbon black e fibras de carbono (ZHANG et al, 2007). 

Quando o polietileno é dopado com carbono, a distância entre as moléculas diminui e a 

mobilidade de elétrons no polímero é facilitada, aumentando a condutividade do polímero 

(KOHJIVA et al, 2005).  

Zhang et al (2007) mostraram que o aumento da condutividade elétrica em polímeros 

com fibras de carbono depende da compatibilidade da matriz polimérica com o material 

condutor injetado e  da dispersão uniforme deste. Segundo Modine et al  (1996), os polímeros 

com negro de fumo, inclusive o polietileno, à temperatura ambiente, passam a ser  

semicondutores. Os resultados encontrados por Tawalbeh et al  (2005) para o polietileno com 

negro de fumo mostram que seu comportamento elétrico é ôhmico, com sua resistividade 

dependendo da concentração de negro de fumo, e que a dependência da sua resistência 

elétrica com a temperatura é similar a de um semicondutor cristalino típico.  
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Thongruang et al (2002) trabalharam com o PEAD e os resultados encontrados 

mostraram que a condutividade do polietileno aumenta com a concentração do material 

dopante, seja fibra de carbono, negro de fumo ou grafite. A Figura 6 ilustra os resultados 

obtidos por Trongruang para o polietileno de alta densidade. 

Figura 6-Variação da condutividade elétrica do polietileno de alta densidade em função da 

concentração do material dopante.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: THONGRUANG et al., 2002. 

O comportamento elétrico do PELBD quando dopado com negro de fumo foi 

mostrado por Zhou et al (2007) e assim como PEAD, têm sua resistência elétrica diminuída 

com o aumento da concentração de negro de fumo.  A Figura 7 ilustra esses resultados. 

Figura 7-Variação da condutividade elétrica do PELBD em função da concentração de negro de 

fumo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ZHOU et al., 2007. 
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Tanto o PELDB, como o PEDB e o PEAD com carga de carbono são materiais 

bastante utilizados na construção de componentes eletrônicos, principalmente em aplicações 

onde é necessário a proteção dos circuitos eletrônicos. Por exemplo, se o material aumentar 

significativamente a resistência elétrica com o aumento da temperatura, quando estiver em 

série com um circuito em curto, ele irá proteger o circuito evitando a destruição do mesmo. 

No momento em que a corrente elétrica é normalizada, sua resistência elétrica retorna ao valor 

inicial pois não haverá o aquecimento devido ao efeito joule no material. Este fenômeno, em 

que ocorre em uma temperatura de cerca de 130 °C, é denominado de efeito PTC (Positive 

Temperature Coefficient). Tais componentes eletrônicos são conhecidos no mercado como 

fusível polimérico (LITTELFUSE, 2013), ou fusível re-inicializável (BOURNS, 2013). Em 

valores de temperaturas abaixo de 120°C, a resistividade de qualquer polietileno com carga de 

carbono se mantém praticamente constante e há vários trabalhos publicados que mostram 

estudos para melhorar o comportamento PTC desses materiais, como é o caso de Xie et al 

(2002), Kang e Nho (2001), Hindermann-Bischoff e Ehrburger-Dolle (2001), Tsai et al 

(2009). Na Figura 8 apresenta-se dois gráficos extraídos dessas publicações que mostram o 

comportamento da resistividade elétrica desses materiais. O importante é que no segundo 

gráfico (Figura 8b), tem-se o comportamento após uma irradiação gama cuja origem é uma 

fonte de cobalto. Observa-se que, mesmo após 1200 kGy de irradiação gama, praticamente 

não há alteração no efeito PTC do polietileno de baixa densidade para valores de temperatura 

inferiores a 120 °C, e somente há variações significativas nessa propriedade elétrica quando a 

temperatura está entre 130 °C e 160 °C, faixa a qual não é utilizada neste trabalho. 

Figura 8- a)Variação da resistividade do polietileno com carga de carbono em função da 

temperatura. b) Comportamento da resistividade do polietileno com carga de carbono em 

função da temperatura para diferentes doses. 
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Fonte: Kang e Nho, 2001 ; e Xie et al., 2002 

 

2.2.5    Polímeros Semicondutores como Detectores de Radiação 

Uma importante aplicação dos polímeros é na dosimetria, pois, quando submetidos à 

radiação, os danos provocados no material polimérico alteram a estrutura do material e 

mudam propriedades importantes, tais como propriedades ópticas e elétricas. Essas alterações 

são usadas para correlacionar com a dose recebida, ou simplesmente para indicar a presença 

de radiação (CLEGG; COLLYER, 1991).  

Desde a descoberta dos polímeros condutores e semicondutores de eletricidade, na 

década de 70, muitas pesquisas estão sendo realizadas nessa área, e a aplicação de polímeros 

em diferentes meios é cada vez maior. Quando dopados com materiais apropriados, os 

polímeros sofrem mudanças significativas em suas características elétricas, eletrônicas, 

ópticas, e estruturais. Os polímeros podem ser utilizados como detectores de radiação 

ionizante e, devido ao seu fácil manuseio e baixo custo, dosímetros com polímeros estão cada 

vez mais presentes (KIMBLIN et al., 2007). 

Quando submetidos à radiação ionizante, os polímeros podem sofrer rompimento das 

cadeias poliméricas, quebras de ligações, aumento de ligações entre cadeias e novas ligações 

químicas podem ser formadas (CLEGG; COLLYER, 1991). Essas mudanças podem alterar 

algumas propriedades do material polimérico e através dessas modificações pode-se mensurar 

a dose recebida.  
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2.2.6    Efeitos da Radiação Neutrônica em Polímeros Semicondutores 

Como mencionado anteriormente, ao ser submetido à radiação ionizante, um material 

polimérico tem rupturas em suas cadeias poliméricas e aumento de ligações entre as cadeias 

distintas.  Diferentes tipos de radiação ionizante, ao interagirem com a matéria, depositam 

energia de forma diferente. A transferência linear de energia (LET) de cada tipo de radiação 

ionizante faz com que as modificações em polímeros irradiados sejam diferentes para cada um 

deles. Ao serem irradiados com radiações de alto LET, os polímeros sofrem ionização e 

excitação em vários pontos de uma cadeia e ao mesmo tempo. A ionização de vários pontos 

simultâneos faz com que, além do aumento de quebras e de ligações entre cadeias diferentes, 

haja uma mudança na distribuição do peso molecular do material polimérico (EBERT; 

HOWARD, 1966).  

Os efeitos da irradiação de nêutrons em polímeros ainda não foram plenamente 

compreendidos, mas alguns resultados já foram publicados com respeito à mudança de 

propriedades de polímeros específicos quando irradiados. Rivalton e Arnold (2008) irradiaram 

vários polímeros com nêutrons rápidos e concluíram que as mudanças estruturais induzidas 

nos polímeros variam linearmente com a dose recebida.  

Em relação às propriedades elétricas, Srivastava e Virk (2000) mostraram o aumento 

da constante dielétrica do acetato de polivinila quando submetido a um fluxo de nêutrons, e 

Sonkawade et al (2010) irradiaram polianilina com radiação gama e neutrônica, observando 

um aumento da cristalinidade do material e na condutividade elétrica após irradiado.  
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3.    MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1    Materiais e suas Características 

Foram utilizados filmes de polietileno linear de baixa densidade com carga de 

carbono. Os filmes possuem 72 μm de espessura, densidade superficial de 0,07 kg/m
2
 e área 

de, aproximadamente, 1 cm
2
. O filme é produzido pela empresa Vermason Ltda., possui 

resistência elétrica da ordem de 10
5
Ω em um quadrado de 1 cm  1 cm, e por ter 

características de semicondutor, é utilizado para embalagem de componentes eletrônicos 

sensíveis às descargas eletroestáticas. O filme foi escolhido em função de seu baixo custo e 

fácil disponibilidade no mercado, e é constituído de carbono e hidrogênio, materiais com 

grande probabilidade de interação com a radiação neutrônica pelos baixos números atômicos. 

Além disso, o fato de ter características de semicondutor é mais conveniente no procedimento 

de medição das propriedades elétricas.  

Figura 9- a) Polietileno na forma comercial. b) Polietileno recortado em tiras. 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR. 

O filme foi cortado em tiras para confecção das amostras como indicado na figura 9 de 

forma que, por terem a geometria retangular, pode-se considerar que cada amostra constitui 

um resistor elétrico. Foram preparadas 98 amostras com mesmas dimensões de 2,2 mm de 

largura por 4,8 cm de comprimento a fim de se escolher resistores os mais semelhantes 

possíveis. A resistência elétrica de cada amostra foi medida inicialmente e os exemplares com 

resistências mais próximas do valor cuja mediana fica em 800 kΩ foram selecionados para 

elaboração dos conjuntos de amostras em triplicata.  
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Para finalizar o processo de caracterização das amostras, elas foram analisadas no 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) da Universidade Federal de Pernambuco (DF-

UFPE). A Vista lateral da amostra é apresentada na figura 10. 

Figura 10- Vista microscópica lateral de uma das amostras. 

 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR. 
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A vista microscópica lateral da amostra ilustra três fases indicadas em vermelho na 

figura 10. As fases 1 e 2  correspondem a amostra  propriamente dita e a fase 3 não pertence à 

amostra, sendo apenas um substrato utilizado para fixação. Nota-se claramente que não há 

uma perfeita uniformidade na espessura das amostras, ou seja, as fases estão variando em suas 

dimensões e isso certamente influencia no valor da resistência elétrica do material ao longo de 

uma tira. 

Foi solicitada a análise por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) das fases 1 e 

2 e o resultado, como já se esperava, indicou apenas a presença de carbono em ambas as 

fases, que constitui a maior parte da composição do polietileno com carga de carbono. 

 

3.2    Procedimentos de Elaboração dos Resistores 

 

Para se efetuar o estudo do comportamento da resistência elétrica do material em 

função da irradiação, foram preparados 18 conjuntos, contendo cada um, 3 tiras de filme de 

polietileno com as dimensões informadas anteriormente, resultando num total de 54 amostras. 

As amostras foram posicionadas sobre uma base de acrílico de 5 cm de comprimento por 2 

cm de largura e 2 mm de espessura e em seguida foram fixadas com a colocação de uma outra 

lâmina de acrílico de mesma largura e comprimento 4,4 cm por sobre as amostras e 

interligadas por fita adesiva como indica a  Figura 11. 

  

Figura 11- Conjunto com medidas em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR. 

 

A lâmina de acrílico posicionada na parte superior, foi confeccionada com 

comprimento de 4,4cm para possibilitar que nas extremidades de cada um dos resistores 
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fossem fixados os pontos para se ter acesso às amostras e realizar o procedimento de medição 

das propriedades elétricas do material semicondutor. 

 

3.3 Procedimentos de Medição Elétrica 

 

Para medir a resistência elétrica de cada uma das amostras, foi utilizado um 

multímetro padrão primário Fluke 8508A do Laboratório de Instrumentação Nuclear do 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE). Este equipamento fornece 

uma corrente elétrica constante, medindo-se a tensão produzida na amostra, o que segue a 

padronização internacional (WEBSTER, 1999). Esta corrente elétrica é da ordem de nano ou 

microampères e é selecionada no equipamento conforme a faixa de medição da resistência 

elétrica a ser mensurada: 200GΩ, 20GΩ, 2GΩ, 200MΩ, 20MΩ, 2MΩ, etc.  

 

Na base de acrílico de cada conjunto foram feitas marcações localizadas sob as 

extremidades de cada uma das amostras, a fim de estabelecer as posições dos contatos 

elétricos. Em seguida, os conjuntos foram numerados de 1 a 18. A figura 12 ilustra as 

marcações dos pontos de contato elétrico com o número do conjunto em destaque. 

 

Figura 12- Vista inferior dos pontos de contato elétrico 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR. 

 

As medições das resistências elétricas de cada uma das amostras foram feitas, através 

de uma base de acrílico com uma cavidade central feita para encaixar em cada um dos 

conjuntos e introduzir pinos de ouro nos locais onde foram feitas as marcações do contato 

elétrico, de modo que 6 pinos de ouro entram em contato com as extremidades das 3 amostras 

simultaneamente e em seguida as leituras são feitas individualmente com o multímetro padrão 
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primário.  A Figura 13-a) ilustra a base de acrílico com pinos de ouro e a Figura 13-b) um dos 

conjuntos fixo na base. 

 

Figura 13- Arranjo experimental para contato elétrico. 

 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR. 

 

 Com a fixação dos conjuntos na base de acrílico, o pino de ouro encontrou a 

superfície da amostra sempre no mesmo local, o que ofereceu maior segurança na 

reprodutibilidade das medidas.  

 

3.4 Procedimentos de Irradiação 

 

O conjunto de amostra de número 18 foi deixado como referência no CRCN/NE e os 

conjuntos de numeração 16 e 17 foram utilizados em um teste preliminar e irradiados na fonte 

de Am-Be, do CRCN/NE, com fluxo de aproximadamente 10
4
 n/cm

2
·s para nêutrons térmicos 

e taxa de emissão 10
7
 n/s para nêutrons rápidos. Desses dois conjuntos um foi posto na 

posição de irradiação com predominância de nêutrons térmicos, localizada a 13,5cm da fonte 

de Am-Be e separada da mesma por parafina como material moderador. O outro foi posto na 

posição de irradiação onde o fluxo é predominante de nêutrons rápidos, localizado a 17 cm da 

fonte de Am-Be. Os conjuntos foram expostos a radiação de nêutrons durante 5 dias, tempo 

suficiente para testar  a resposta das amostras aos fluxos submetidos. 

 

Os conjuntos de numeração 1 a 15 foram irradiados no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), no reator de pesquisa tipo piscina IEA-R1, que possui um 
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fluxo máximo de nêutrons térmicos da ordem de 10
13

 n/cm
2
·s e de nêutrons rápidos de 10

10
 

n/cm
2
·s.  

O processo de irradiação foi feito sob os cuidados do pessoal do reator seguindo a 

solicitação de submeter os conjuntos de amostras de numeração 1 a 7 em diferentes tempos de 

irradiação para análise da variação da resistência elétrica em função do tempo de exposição. 

Os conjuntos de numeração 8 a 15 foram separados para realizar uma análise de variabilidade, 

devido aos resultados de alguns testes preliminares terem apontado que tal procedimento seria 

necessário.  

 

A Figura 14 ilustra as posições de irradiação do reator de pesquisa IEA-R1. A posição 

central corresponde ao local onde são irradiados os radioisótopos. Os conjuntos 

confeccionados nesse trabalho foram irradiados na posição Eira, próxima aos refletores de 

berílio e grafita que ajudam a termalizar o fluxo de nêutrons rápidos.  

 

 

Figura 14- Esquema de irradiação do reator de pesquisa IEA-R1. 

 

 

Fonte: IPEN, 2012. 
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 Para análise de variabilidade, os conjuntos de amostras de numeração 8 a 11, foram 

submetidos a intervalos de tempo de exposição de 2,5 minutos e os conjuntos de numeração 

12 a 15 expostos durante 20 minutos, perfazendo um tamanho amostral de 12 para cada 

tempo. Esses intervalos de tempo permitiram dar uma ideia imediata de como o material 

responde a um fluxo de nêutrons do reator de pesquisa. 

Já para a análise da variação da resistência elétrica em função do tempo de exposição, 

os intervalos de tempo escolhidos em reunião com o pessoal do IPEN para irradiação dos 

conjuntos 1 a 7 estão indicados na Tabela 1.  

   

Tabela 1- Tempo de exposição das amostras em triplicata 

Amostras em triplicata Tempo de exposição 

Conjunto 1 6 minutos 

Conjunto 2 9 minutos 

Conjunto 3 12 minutos 

Conjunto 4 15 minutos 

Conjunto 5 18 minutos 

Conjunto 6 21 minutos 

Conjunto 7 24 minutos 

 

Os intervalos de tempo foram escolhidos de modo a minimizar os efeitos da ativação 

neutrônica, pois como as irradiações foram feitas de forma sucessiva para as 7 amostras, os 

intervalos curtos de tempo de exposição  facilitam a realização do procedimento por parte dos 

técnicos do reator do IPEN. O tempo inicial de irradiação sugerido foi de 6 minutos e o 

intervalo de tempo de irradiação entre as amostras foi de 3 minutos. Esse procedimento 

permite que se observe se a resposta é ou não monotônica em função de cada exposição 

 

3.5 Procedimento de Avaliação da Resposta Elétrica ao Fluxo de Nêutrons 

 

A metodologia geral de avaliação da resposta elétrica do material consistiu em medir a 

resistência elétrica de cada conjunto antes e após a irradiação no reator nuclear. Cada amostra 

em triplicata foi monitorada diariamente, desde o dia em que foram elaborados até 6 dias 

anteriores a irradiação. Logo após a irradiação, as medidas foram realizadas no próprio IPEN. 

Em seguida as amostras foram enviadas ao CRCN/NE para avaliação.  
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4.    RESULTADOS 

 

Os dois conjuntos irradiados na fonte de Am-Be do CRCN/NE não apresentaram 

alterações significativas em sua resistência elétrica. Tanto o conjunto exposto ao fluxo 

predominante de nêutrons rápidos, quanto o conjunto exposto ao fluxo de nêutrons térmicos, 

não responderam de forma mensurável à interação com a radiação neutrônica em relação às 

propriedades elétricas, indicando a não eficácia do material para os fluxos nesse tipo de fonte. 

 

Os primeiros resultados do reator de pesquisa indicaram que o tempo de exposição faz 

variar a propriedade elétrica do material. Vale salientar que as amostras foram monitoradas 

durante seis dias no CRCN/NE anteriores a data de envio ao reator. A Tabela 2 apresenta os 

valores da resistência elétrica obtidos com os conjuntos 8 a 15 utilizados no teste de 

variabilidade e irradiados nos tempos de 2,5 minutos para os conjuntos 8, 9 10 e 11; e 20 

minutos para os conjuntos 12, 13, 14 e 15. Para fins de se melhor analisar os resistores, foram 

separados em dois subconjuntos conforme a mediana de cada 12 amostras (referentes aos 4 

conjuntos irradiados em cada intervalo de tempo) , ou seja, são consideradas as amostras que 

têm valores acima e abaixo de 800 kΩ.  

 

Tabela 2- Variação da resistência elétrica para as irradiações de 2,5 e 20 minutos. 

 

Observa-se que nas amostras abaixo da mediana há uma variação da propriedade 

elétrica diferente se comparada com as amostras que estão acima da mediana. É difícil 

precisar a causa disso, embora possa sugerir-se que, pelo fato de amostras com maior 

Tempo de Irradiação

Resistência Elétrica Média dos 

Resistores Abaixo da Mediana 

Antes da Irradiação 

Resistência Elétrica Média dos 

Resistores Abaixo da Mediana 

Após a Irradiação 

Variação(%)

2,5 minutos
652±28 1071±34 64

20,0 minutos
707±29 1302±103 84

Tempo de Irradiação

Resistência Elétrica Média dos 

Resistores Acima da Mediana 

Antes da Irradiação 

Resistência Elétrica Média dos 

Resistores Acima da Mediana 

Após a Irradiação 

Variação(%)

2,5 minutos
852±48 1075±7 26

20,0 minutos
848±24 1120±105 32
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resistência elétrica terem provavelmente uma espessura menor e vice-versa, as amostras de 

menor resistência elétrica teriam maior probabilidade de sofrer interação com os nêutrons 

pelo fato de serem provavelmente mais espessas.  

Na Tabela 3 apresenta-se os resultados de cada amostra dos conjuntos 1 a 7 os quais 

foram selecionados para se avaliar como o tempo de exposição influencia gradualmente nos 

valores da resistência elétrica.  

 

Tabela 3- Resistência elétrica de cada amostra anterior a irradiação. 

 

 

 

Observa-se que, mesmo sendo cada amostra confeccionada nas mesmas dimensões e 

constituída do mesmo material, os valores obtidos variam significativamente de amostra para 

amostra. Pequenas variações de dimensão e falta de homogeneidade no composto são, 

possivelmente, as causas para tais flutuações. Após o processo de irradiação, quatro amostras, 

das 21 que foram submetidas a radiação de nêutrons, tiveram seus pontos de contato elétrico 

bastante danificados, o que impossibilitou  a realização de medidas confiáveis. Os valores 

Conjunto Amostra Resistência elétrica (kΩ) 

1                                                      

1 995±4 

2 766±10 

3 840±9 

2                                                      

1 1037±19 

2 1010±25 

3 821±6 

3                                                      

1 1007±18 

2 1270±10 

3 1016±11 

4                                                      

1 813±3 

2 985±17 

3 969±11 

5                                                      

1 1092±21 

2 1167±43 

3 846±16 

6                                                      

1 1324±17 

2 786±5 

3 1040±10 

7                                                      

1 1161±9 

2 1105±19 

3 869±2 
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obtidos para a resistência elétrica de cada uma das amostras após o processo de irradiação e 

sua variação percentual são mostrados na tabela 4. 

 

 

Tabela 4- Resistência elétrica de cada amostra posterior a irradiação. 

Conjunto Amostra Resistência elétrica (KΩ) Variação (%) 

1                                                     
(6 min) 

1 1072±4 7,7 

2 914±10 19,3 

3 930±9 10,7 

2                                                     
(9 min) 

1 1224±19 18,1 

2 danificada - 

3 danificada - 

3                                                     
(12 min) 

1 1092±18 8,5 

2 1506±10 18,6 

3 1424±11 40,1 

4                                                     
(15 min) 

1 danificada - 

2 1144±17 16,1 

3 1132±11 16,8 

5                                                     
(18 min) 

1 1266±21 16 

2 1266±43 8,4 

3 1054±16 24,6 

6                                                     
(21 min) 

1 danificada - 

2 1398±5 77,8 

3 1274±10 22,5 

7                                                     
(24 min) 

1 1602±9 38 

2 1760±19 59,3 

3 1412±2 62,5 

 

A partir dos resultados obtidos na tabela 4, pôde-se concluir que todas as amostras 

apresentaram aumento na resistência elétrica após o processo de irradiação. As modificações 

estruturais induzidas pela radiação neutrônica, principalmente os defeitos provocados pelos 

nêutrons rápidos no carbono responsável pela característica semicondutora do material, 

provocam uma diminuição na mobilidade dos portadores de carga, ou seja, faz a resistividade 

elétrica do polímero aumentar. 

 

Com relação aos efeitos da contaminação por radiação gama presente no reator, duas 

coisas conduziram a negligenciar: 1) Na maioria dos reatores o fluxo de nêutrons rápidos tem 

a mesma magnitude do fluxo de radiação gama, e o efeito provocado no material pela 

radiação neutrônica é cerca de 1000 vezes maior (THOMPSON, 1969); 2) O resultado 
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apresentado por Xie et al induzem que também pode-se desprezar tal efeito pois as alterações 

significativas da propriedade elétrica somente ocorrem em temperaturas acima de 130 
o
C, o 

que não foi utilizado neste trabalho. 

 

Feita a análise de todas as amostras pertencentes a cada um dos conjuntos de 

numeração 1 a 7, calculou-se a resistência elétrica média de cada um dos conjuntos antes a 

irradiação (R0m) e após a irradiação (Rm) nos respectivos tempos. Traçou-se um gráfico da 

variação da resistência elétrica média em função do tempo de exposição (Figura 15). 

 

Figura 15 – Variação da resistência elétrica de cada conjunto em função do tempo de 

exposição.  

 

 

Considerando que a variabilidade não é pequena, a partir da Figura 15 pode-se sugerir 

que há um aumento, praticamente monotônico, na variação da resistência elétrica média. No 

entanto devido ao modo como a dispersão se apresenta, pode-se sugerir que essas variações 

tenham um comportamento não linear. O fato dos conjuntos 4 e 5 apresentarem variação 

média ligeiramente menor que os conjuntos 1, 2 e 3 , e os conjuntos 6 e 7 apresentarem 

variações bastante pronunciadas levam a crer em uma mudança de comportamento para 

tempos de exposição maiores, que devem ser investigados em um trabalho futuro. 
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5    CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

 

1) A resistência elétrica do polietileno com carga de carbono sofre uma variação em suas 

propriedades elétricas quando submetido à radiação neutrônica para fluxos de nêutrons 

rápidos da ordem de 10
10 

n/cm
2
.s.  

2) Os resultados indicam uma tendência de que, para tais fluxos e se o material tiver uma 

geometria fixa e pouca variabilidade, essa técnica possa vir a ser utilizado em 

procedimento para estimar o fluxo de nêutrons em reatores. Isto é reforçado pelo fato 

de que tais polímeros sofrem pouca ativação neutrônica, além de seu baixo custo e 

fácil manuseio, proporcionando características atrativas para tais aplicações. 

3) Alguns materiais poliméricos têm comportamentos diferentes, ou seja, aumento ou 

diminuição da condutividade elétrica, isto sugere que o polietileno com carbono seja 

investigado mais profundamente com base em teorias e modelos complexos cujo teor 

é a mecânica quântica, proporcionando uma grande perspectiva de estudos científicos. 

4) Como o estudo foi baseado em materiais comerciais, pode-se concluir que há uma 

forte indicação de que se possa iniciar uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico 

para se obter um processo de preparação de amostras e otimizar a estrutura do material 

a fim de se conseguir certas características como espessura, composição e até mesmo 

geometria de construção, de forma a se ter um sensor de nêutrons otimizado para altas 

e baixas energias. 
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