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 XIX 

RESUMO 
 

Os serviços de radiodiagnósticos, durante sua fase de construção, utilizam materiais de 

blindagens, afim de proteger o ambiente e as pessoas contra as radiações ionizantes. 

Dentre os materiais utilizados como barreiras protetoras, encontram-se o chumbo, o 

concreto e a barita. Porém, a argamassa de barita, material composto por cimento, areia, 

água e sulfato de bário, é a mais utilizada em virtude de apresentar algumas vantagens, 

tais como: alta eficiência como materiais atenuadores, aplicação de fácil manuseio, 

facilidade de ser encontrada no mercado nacional e baixo custo. 

No Brasil existem diversas ocorrências naturais de barita, sendo sua utilização, como 

blindagens, realizada independente do conhecimento de suas características de 

composição e poder de atenuação frente aos feixes de raios-X diagnósticos. Assim, com 

o intuito de conhecer suas propriedades, foram caracterizadas, neste trabalho, três tipos 

de argamassas de barita como materiais de blindagens contra a radiação X: a barita 

creme (densidade 2,99 g/cm
3
, proveniente do Estado de São Paulo), a barita roxa 

(densidade 2,95 g/cm
3
, proveniente do Estado da Bahia) e a barita branca (densidade 

3,10 g/cm
3
, proveniente do Estado da Paraíba). As classificações mineralógicas das 

baritas estudadas foram obtidas utilizando um equipamento cicloclassificador e as 

análises químicas foram realizadas mediante o uso de um espectrômetro de 

fluorescência de raios X.  

Para determinar suas características de atenuação, as argamassas de barita foram 

confeccionados em placas quadradas, denominados corpos de prova, cujas dimensões 

foram (10 x 10) cm e espessuras variando aproximadamente entre 3 e 15 mm. O 

experimento foi realizado utilizando feixes de raios X padronizados segundo as 

qualidades de referência: RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10, especificadas na norma IEC 

61267. Os espectros incidentes e transmitidos através das placas foram determinados 

mediante a utilização de um sistema de espectrometria constituído por um detector 

CdTe. A partir dos espectros corrigidos, foram determinados os valores das camadas 

semirredutoras (CSR) e os coeficientes de atenuação linear de cada material para cada 

energia média dos feixes de raios X e obtidos, por meio de fatores de conversão, os 

espectros de kerma no ar (K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H
*
). 

 

 

Palavras-chave: atenuação de fótons, espectros de raios X, proteção radiológica. 
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ABSTRACT 
 

 

This work addresses the characterization of barite mortars used as x-ray shielding 

materials through the following quantities: mass attenuation coefficient, air kerma, 

effective dose and ambient dose -  H*(10). These shieldings were used in experimental 

measurements with the use of x-ray beams ranging from 60 to 150kV at the energy 

interval applied for radiodiagnostic. The semi reducer layers of the mortars were 

determined for each beam of radiation and mean energy at aforementioned energy 

interval of the incident spectra and transmitted to the mortars. The experiment was 

carried out with the use of the following reference qualities: RQR4, RQR6, RQR9 e 

RQR10, specified in accordance with norm IEC 61267:   Medical diagnostic x-ray 

equipment – Radiation conditions for use in the determination of characteristics, (IEC, 

2005). The values determined experimentally for the attenuation coefficient were 

compared with the theoretical data obtained through the WinXcom computer 

programmer through the use of the atomic composition of the shielding materials 

applied in this study. They were: Cream   barite (density 2.99g/cm3, collected in the 

state of São Paulo), Purple barite (density 2.95g/cm3, collected in the state of Bahia) 

and White barite (density 3.10g/cm3, collected in the state of Paraiba). These materials,  

in the form of mortar, were disposed in the form of squares namely poof bodies, whose 

dimensions were 10 x 10 cm and thickness ranging from 3 to 15 mm approximately. 

These plates of barite had different compositions namely traces, which were obtained 

through the modification of the percentage of the components in the mixture (%cement, 

%sand, %water, %BaSO4). In the experimental procedure, these proof bodies were 

irradiated with a PANTAK, model HF320 industrial x-ray apparatus. The potentials 

applied to the respective X-ray tube were:  60kV, 80kV, 120kV and 150kV at a constant 

current of 1mA. The measurements of the spectra were carried out with the use of a 

system consisting of: a detector CdTe, a pre amplifier, an amplifier, a high voltage 

source, and a multi-channel analyzer. The mineral classifications of the materials 

studied were acquired through the cycle -classifier equipment. The chemical analysis 

was carried out by an x-ray fluorescence spectrometer model EDX-720, through 

dispersive energy. The attenuation responses in function of thickness, for each of the 

materials analyzed, were used to draw the attenuation and transmission curves. The 

efficiency of the barites studied concerning the capacity to attenuate x-ray radiation for 

x-ray beams ranging from 60 to 150 kV indicated satisfactory results when compared to 

the properties of lead   as a shielding material 

 

 

Keywords: attenuation of photons, x-rays, shielding, barite, radiation protection 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A utilização dos raios X na área médica, principalmente na radiologia, vem ocorrendo de 

maneira contínua e progressiva, desde a primeira radiografia da história, realizada por 

Wilhelm Conrad Roentgen, em 1895. 

Desde então, esse uso crescente das radiações ionizantes tem levado organizações 

internacionais a estabelecer recomendações para a proteção dos indivíduos e do meio 

ambiente contra os efeitos danosos causados pelas radiações ionizantes, a fim de melhor 

assegurar o controle adequado.  

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica – ICRP, criada em 1928, fornece 

diretrizes e recomendações, por meio de suas publicações, para as situações nas quais os seres 

humanos são expostos às radiações ionizantes, estabelecendo limites de dose e princípios 

básicos para a proteção contra tais radiações. Em 1991, foram publicadas na ICRP-60, as 

recomendações de radioproteção para aplicação em uma variedade de situações e atividades 

que envolvam a exposição de trabalhadores e indivíduos do público às radiações ionizantes 

(ICRP, 1991). A partir dessa publicação, foi possível observar a necessidade de elaborar 

relatórios mais específicos na área da medicina, sendo publicada, em 1996, a ICRP-73, que 

trata sobre “proteção radiológica e segurança em medicina”
 
(ICRP, 1996). 

No Brasil, a secretaria de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 

453, publicada em 01 de junho de 1998, regulamentou as diretrizes básicas para área de 

radiodiagnóstico médico e odontológico, em que estabelece parâmetros para o controle das 

exposições ocupacionais, médicas e do público (MS, 1998). 

O uso, o armazenamento e a aquisição de materiais radioativos para as mais diversas 

aplicações, no território nacional, são controlados pela agência reguladora para a área nuclear, 

que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

As aplicações em radiodiagnóstico médico e odontológico com aparelhos de raios X são 

supervisionadas pela vigilância sanitária nos âmbitos municipal, estadual e federal, conforme 

as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Além de 

que, o Ministério do Trabalho e Emprego também realiza fiscalizações nos ambientes de 

trabalho, visando controlar as exposições ocupacionais. 

Assim, qualquer instalação onde são utilizadas fontes de radiação ionizante deve requerer um 

registro na CNEN e/ou na vigilância sanitária local. O documento básico para o registro é o 

plano de proteção radiológica – PPR, no qual deve estar descrito todo o sistema de proteção e 
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de segurança adotado pela instalação. Também nesse documento, a instituição deve 

demonstrar ao órgão regulador sua capacidade para gerenciamento adequado do uso das 

fontes de radiação e dos controles que se originam pela presença delas. 

A elaboração e o detalhamento do PPR devem ser proporcionais aos riscos radiológicos 

envolvidos em cada instalação (MTE, 2005). 

Os procedimentos que podem ser adotados para redução de exposição às radiações ionizantes, 

em qualquer área, devem ser baseados no controle dos seguintes fatores de proteção: tempo, 

distância e blindagem (CNEN, 2005). 

A exposição é sempre menor quando é diminuído o intervalo de tempo de permanência nas 

proximidades da fonte; é aumentada a distância à fonte e fazendo uso de blindagem (IAEA, 

1996). 

A proteção radiológica tem início com a observância das normas e dos regulamentos, como 

por exemplo, a Portaria nº 453 do Ministério da Saúde (MS, 1998). Segundo a Portaria, toda 

infraestrutura física, como disposição dos equipamentos, biombos e área de comando, deve 

ser planejada em função da ocupação nas vizinhanças. As paredes e portas devem ter 

espessuras calculadas para garantir a proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos e 

dos indivíduos do público. 

A adequação das blindagens, tanto das paredes quanto dos equipamentos, deve ser verificada 

periodicamente por meio de levantamentos radiométricos. Os equipamentos devem ser 

mantidos em condições técnicas adequadas e um programa de controle de qualidade deve ser 

implementado (MS, 1998; MTE, 2005). 

Assim, visando proteger o ambiente e as pessoas contra as radiações ionizantes em instalações 

radiativas, a utilização de materiais de blindagens vem sendo estudada por diversos 

pesquisadores, com a finalidade de determinar as curvas de atenuação das radiações 

ionizantes. Dentre os materiais utilizados como barreiras protetoras, encontram-se o chumbo, 

o concreto e o ferro (DOUGLAS, 1987; JAEGER et al., 1975; ALMEIDA JR, 2005). 

Porém, a argamassa de barita, material composto por cimento, areia, água e sulfato de bário, 

vem sendo muito utilizada em serviços de radiologia como material de blindagem de 

radiações X, em virtude de apresentar algumas vantagens, tais como: alta eficiência como 

materiais atenuadores, aplicação de fácil manuseio, facilidade de ser encontrada no mercado 

nacional e baixo custo (JAEGER et al., 1975; ALMEIDA JR, 2005). 

Entretanto, na prática, o dimensionamento da argamassa e do concreto de barita utilizados no 

revestimento e na construção de paredes, respectivamente, é determinado pelo princípio da 

equivalência de espessura em relação ao concreto ou chumbo. Esse procedimento ocasiona 
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um dimensionamento superestimado, tendo em vista a possibilidade de ocorrer erros bastante 

significativos, em função da diferença de densidade específica entre o chumbo ou concreto e a 

barita, além de produzir, muitas vezes, sobrecarga na estrutura da instalação. Esse fato é 

decorrente da literatura técnica ainda carecer de dados específicos referentes às características 

de blindagens utilizando a argamassa de barita, frente às diversas energias de radiações X. 

Assim, o conhecimento das características de atenuação da barita é fundamental, tanto do 

ponto de vista da radioproteção quanto da viabilização, da elaboração e execução de projetos 

de blindagens contra as radiações ionizantes em instalações radiativas. 

O objetivo principal deste trabalho é caracterizar as argamassas de barita, oriundas de 

diferentes regiões do Brasil, determinando os coeficientes de atenuação desses materiais que 

são utilizados como barreiras protetoras contra a radiação X, de forma a assegurar a eficiência 

e a qualidade dos projetos de blindagem e; consequentemente, proporcionar uma proteção 

adequada aos indivíduos do público e aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à 

radiação X. 

Os objetivos específicos desta pesquisa foram os seguintes: 

Determinar as densidades específicas para as diferentes composições de argamassas de barita; 

Determinar a composição atômica desses materiais; 

Determinar a classificação granulométrica dos materiais estudados; 

Determinar os coeficientes de atenuação linear e as curvas de atenuação de argamassas de 

barita, utilizadas como blindagens contra a radiação X; 

Medir os espectros de raios X atenuados pelas amostras, provenientes dos feixes de radiação 

gerados em qualidades de radiodiagnóstico, para determinar as grandezas operacionais: 

equivalente de dose ambiente (H*) e o equivalente de dose pessoal (Hp);  

Determinar o rendimento de um tubo de raios X, em termos do equivalente de dose ambiente 

(H*); 

Determinar as camadas semirredutoras para cada material estudado; 

Comparar os resultados obtidos entre as amostras estudadas nesta pesquisa, com outros 

materiais de blindagens que constam na literatura. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 
 

A International Commission on Radiation Protection – ICRP define os princípios gerais de 

proteção contra as radiações ionizantes, através de recomendações e orientações sobre 

proteção contra os riscos associados às radiações ionizantes, a partir de fontes artificiais 

utilizadas na medicina, na indústria e em empresas que trabalham com fontes naturais de 

radiação (ICRP, 2007). A ICRP através da sua Publicação 60 (ICRP, 1991), ratificou o 

princípio de que nenhuma prática que envolva exposição à radiação ionizante deve ser 

adotada a menos que produza benefício suficiente aos indivíduos, de modo a compensar todo 

o detrimento causado por esta exposição. Além de que, as exposições às radiações ionizantes 

revelam a necessidade de um controle de dose, tanto de indivíduos ocupacionalmente 

expostos, quanto de pacientes. Com relação aos exames de radiodiagnóstico, uma vez 

clinicamente justificados, devem ser otimizados, tanto no que se refere a processos de 

obtenção de imagens, como de interpretação dos resultados. O melhor emprego das radiações 

ionizantes envolve a interação entre três fatores importantes no processo de obtenção da 

imagem: a qualidade diagnóstica da imagem radiográfica, a seleção da técnica radiográfica e a 

dose de radiação para o paciente (POTIENS, 1999). 

Dentre as aplicações de fontes de radiações ionizantes produzidas pelo homem, as utilizadas 

no campo de radiodiagnóstico médico e odontológico são as que mais contribuem para a 

exposição da população (UNSCEAR, 1993). Na área médica, cerca de 90% da exposição da 

população do Reino Unido é devido à radiologia diagnóstica (IPSM, 1992). Já nos Estados 

Unidos este número chega aos 60% (BUSHONG, 1997).   

Por consequência desse aumento da exposição, aliado ao fato de que pelo menos 25% da 

população mundial já fez algum tipo de exame médico radiológico sem finalidade, torna-se 

indesejável a realização de exames que não sejam imprescindíveis e faz-se necessário haver 

algum método de redução de doses, sem a perda da informação adequada ao bom diagnóstico 

(MATTSSON; ALMÉN, 1995).  

A Portaria 453 (MS, 1998) normatiza a utilização dos equipamentos de raios X, na área de 

radiodiagnóstico médico e odontológico, incluindo programas de garantia do controle da 

qualidade, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais e da população em geral. 

Os programas de controle de qualidade são fundamentais para garantir uma boa qualidade de 

imagem, assegurando um diagnóstico mais preciso (UYS et al., 1995). Estes programas têm 

por finalidade diminuir a dose de radiação recebida por pacientes, por meio da redução de 
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possíveis problemas de funcionamento inadequado, que podem ocorrem em equipamentos de 

raios X e acessórios (SANTOS, 2009).  

Atualmente, a maior utilização das radiações ionizantes é na medicina, que constitui uma 

contribuição bastante significativa para a dose coletiva. Assim, visando a proteção do público 

e dos indivíduos ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes, devem ser implantados 

métodos de otimização que garantam os menores níveis de exposição possíveis. Desse modo, 

as barreiras protetoras devem ser adequadamente planejadas, capazes de blindar as radiações 

ionizantes utilizadas em serviços de radiologia, visando assegurar os níveis de radiação 

adequados nas adjacências das instalações, de acordo com os níveis de restrição de dose 

estabelecidos (SANTOS, 2013). 

 

2.1 BARITA 

 

O mineral barita é um sal de bário de fórmula química simplificada (BaSO4), cuja composição 

média teórica contém 65,7% de monóxido de bário. Possui brilho vítreo, resinoso e sua cor 

mais comum varia entre branca e cinza claro, quando isenta de impurezas, podendo também, 

ter coloração cinza escuro ou rosa, conforme a presença de matéria carbonosa e óxidos de 

ferro (GONDIM, 2009). 

A extração da barita é feita a céu aberto utilizando retroescavadeiras ou equipamentos 

semelhantes. Normalmente, a mineração se encontra próxima à indústria, constituindo um dos 

principais indicadores para a sua localização, já que a dificuldade da entrada de caminhões de 

grande porte nas jazidas inviabiliza o transporte a grandes distâncias. 

A argamassa é um composto de areia, cimento e aglomerante, destinado a regularizar ou 

preencher uma superfície qualquer na construção civil. A argamassa de barita é um composto 

que, por ter agregado a barita, minério de alta densidade, é utilizada como blindagem em 

proteção radiológica. A sua alta densidade (cerca de 3,2g/cm
3
), quando comparada à 

densidade de uma argamassa tradicional, possibilita que esse material atenuador seja utilizado 

em diversas áreas: médica, veterinária, odontológica e industrial. Porém, a aplicação dessa 

argamassa é feita de forma manual e não se pode garantir a homogeneidade, nem a espessura 

uniforme em todas as paredes dos serviços de radiologia. A homogeneização, na formação da 

argamassa, é feita manualmente ou com pás, conforme o percentual da cada matéria-prima 

utilizada, obtendo-se uma massa única e homogênea. O teor de umidade da argamassa deve 

estar entre 25% e 30% (GONDIM, 2009). 
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No cenário atual, a barita é explorada em cerca de 66 países, sendo a China (3,5 milhões de 

toneladas/ano); a Índia (0,9 milhões de toneladas/ano) e os Estados Unidos (0,4 milhões de 

toneladas/ano), os maiores produtores mundiais, como também, os detentores das maiores 

reservas (DUTRA; ARAÚJO, 2006). 

No Brasil, o perfil típico de utilização da barita tem a seguinte distribuição: indústria química 

(50%); indústria petrolífera (35%); outros (tinta, papéis, borracha, vidros, abrasivos) (15%). 

Em média, a produção nacional de barita bruta é de 68 mil toneladas/ano, representando 

apenas 1% da produção mundial. Sendo que, o Estado da Bahia responde por cerca de 90% da 

produção nacional brasileira (DNPM apud GONDIM, 2009). 

Os preços da barita variam em função da qualidade do produto bruto, da concentração de 

bário, da função ou aplicação, e do tipo de beneficiamento a que foi submetida à barita. 

MINERALOGIA – a barita apresenta-se na natureza como material incolor, branco leitoso ou 

cinza, podendo ter outras cores dependendo das impurezas presentes na rede cristalina. A 

barita geralmente é encontrada associada a uma grande quantidade de minerais, como por 

exemplo: calcita, dolomita, aragonita, apatita, quartzo, hematita, vanadinita, cerusita, fluorita, 

gipsita, anglesita, celestita, calcopirita, pirita, galena e esfalerita, entre outros (VELHO et al., 

1998). 

GEOLOGIA – a barita é encontrada em várias regiões do mundo. Podendo ser extraída em 

rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Os depósitos de valor comercial são 

classificados em três tipos: camadas, veios e depósitos residuais. 

Os depósitos em camadas ocorrem em rochas sedimentares e são considerados os de maior 

importância em termos comerciais, sendo normalmente constituídos de lentes ou horizontes 

de barita, agrupados. O teor de BaSO4 é maior no centro das lentes, diminuindo em direção às 

extremidades. Nos depósitos do tipo veio, geralmente, a barita ocorre em rochas calcárias, 

associada a sulfetos de chumbo e zinco. Esse tipo de ocorrência costuma apresentar volumes 

menores de minério se comparado com os do tipo camada. Os veios têm origem hidrotermal, 

sendo formados a partir da precipitação de sulfato de bário. Já os depósitos residuais são 

encontrados em materiais não consolidados e que são formados pelo intemperismo de 

materiais preexistentes (VELHO apud GONDIM, 2009). 

APLICAÇÕES – a elevada densidade da barita determina o seu uso em fluidos de perfuração 

de petróleo e gás. A barita é relativamente inerte, tem alvura elevada a apresenta baixa 

absorção de óleo, propriedades que ampliam bastante o seu uso como carga para diversos 

produtos, pigmentos e extensor. A considerável capacidade que esse mineral possui em 

atenuar as radiações ionizantes X e gama possibilita o seu uso como blindagem em serviços 
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de radiologia e de medicina nuclear, como também, é utilizado na fabricação de cimentos 

especiais usados em containers para armazenagem de material radioativo e na fabricação de 

protetores contra radiações provenientes de monitores de computador e tubos de televisão. A 

aplicação da barita também inclui a indústria têxtil, a fabricação de papel, plásticos, borracha, 

tintas, pigmentos, vidro, cerâmica, asfalto. Além de ser utilizadas em sistema de freio e 

embreagem de carros e caminhões (DNPM, 2001). 

 

2.2 – INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 

A radiação X ou gama pode ter a sua intensidade significativamente reduzida quando é 

interposto um absorvedor de alta densidade entre a fonte de radiação e o detector. Se medidas 

de atenuação dos raios X ou gama são feitas sob condições de boa geometria, ou seja, com um 

feixe de radiação bem colimado e estreito, conforme apresentado na Figura 1, a relação entre 

a intensidade inicial (Io) e a intensidade final (I) é dada pela 
x

oeII 
                                                

Equação 1                                              . 

 

 

Figura 1.  Arranjo de irradiação com uma fonte radioativa. 

Fonte: (CEMBER, 1996) 

 

 

                                                                                 

x

oeII 
                                                Equação 1                                                                                                  

Sendo: 

Io: intensidade da radiação X ou gama sem o absorvedor 

x: espessura do absorvedor 
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I: intensidade da radiação X ou gama transmitida através de um absorvedor com espessura x 

: coeficiente de atenuação linear (cm
–1

) 

Porém, quando não se tem uma condição de boa geometria, como ilustrado na Figura 2, e o 

feixe de radiação é polienergético, a Equação 1 não é aplicada, uma vez que a mesma não 

considera os fótons que são espalhados e atingem o detector como radiação secundária. 

Em geral, uma fração dos fótons espalhados reincide também na direção do detector, 

contribuindo para o feixe transmitido e alterando o comportamento exponencial da atenuação 

do feixe. Essa contribuição aditiva representa efetivamente um crescimento da intensidade do 

feixe transmitido em relação ao valor esperado. Este comportamento pode ser corrigido por 

um fator, denominado fator de crescimento (buildup), que depende da energia da radiação, do 

material de blindagem e da sua espessura (CEMBER, 1996). 

 

Figura 2.  Absorção de raios  sob condições de geometria de feixe largo, mostrando que fótons espalhados 

também atingem o detector. Fonte: (CEMBER, 1996) 

 

Dessa forma, a lei de atenuação pode ser escrita como: 

                                           
x

OeBII                                                      Equação 2 

 

Em que: B é o fator de crescimento, definido como a razão entre a intensidade da radiação, 

incluindo tanto a primária quanto a espalhada, em qualquer ponto de um feixe, e a intensidade 

primária que seria medida naquele ponto. 

 

 

 

  

Fonte 

Absorvedor 
    Fótons incidentes 
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2.3 – MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 

Para fins de proteção radiológica, três mecanismos de interação da radiação ionizante X ou 

gama com a matéria são considerados significantes: a absorção fotoelétrica, o espalhamento 

Compton e a produção de pares. Os dois primeiros mecanismos envolvem interação da 

radiação ionizante apenas com elétrons orbitais do absorvedor e predominam no caso onde o 

quantum de energia dos fótons não excede 1,02 MeV, (energia equivalente para a massa de 

repouso de dois elétrons). Para energias maiores, ocorre produção de pares, que é uma 

conversão direta de energia eletromagnética em massa (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). No 

efeito fotoelétrico, o fóton retira do átomo um elétron interno e desaparece. Neste processo, há 

produção de um íon excitado e transferência de toda a energia do fóton para o meio. O efeito 

Compton trata-se de um espalhamento do fóton por um elétron do meio, considerado livre. 

Como consequência da interação, a energia do fóton incidente é dividida entre o elétron e um 

fóton espalhado de menor energia que o original e que se propaga em outra direção. O terceiro 

efeito incluído nas interações de fótons com a matéria, a criação de par elétron-pósitron, 

resume-se na conversão de toda energia do fóton em massa de repouso e energia cinética de 

um par de partículas (elétron) e sua antipartícula (pósitron) (CEMBER, 1996). 

 

2.4 – CAMADA SEMIRREDUTORA (CSR) 

 

No processo de interação de raios X ou raios gama com a matéria, o fator de atenuação (e
-µx

) 

expressa a fração dos fótons do feixe que interage na espessura (x) do material. Na expressão, 

o coeficiente de atenuação linear (µ) é o parâmetro que expressa o comportamento da 

atenuação das radiações ionizantes com a referida matéria e que depende da constituição deste 

meio e da energia dos fótons. 

A proteção radiológica no campo da radiologia tem o interesse em determinar o grau de 

atenuação do feixe de raios X no paciente. Logo, é necessário descrever a natureza do feixe 

em termos da sua habilidade para penetrar em um material de composição conhecida. Porém, 

em certas circunstâncias é conveniente expressar o poder de penetração, conhecido como 

qualidade de um feixe de raios X, em termos de um parâmetro denominado camada 

semirredutora – CSR. (NOGUEIRA et al, apud SANTOS, 2009). 

A CSR é definida como a espessura de um determinado material que atenua o feixe de 

radiação de tal forma que a intensidade da radiação é reduzida à metade do seu valor inicial 

(ICRU, 1970). Em medidas de CSR de feixes de radiação faz-se necessário o uso de um 
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sistema de colimação, com finalidade de reduzir o tamanho de campo, para minimizar a 

influência da radiação espalhada proveniente do absorvedor sobre a câmara de ionização, que 

poderia acarretar um aumento desta CSR (NCRP, 1981). Por outro lado, o campo de radiação 

deve ser suficiente grande para envolver todo o volume sensível do detector (condição de boa 

geometria). 

Em geral, para se determinar o valor correto da CSR, deve ser utilizado: 

Tamanho de campo limitado (feixe estreito); 

Grande distância entre o absorvedor e o dispositivo de medição; 

Câmara de ionização de baixa dependência energética sobre a faixa de interesse; 

Câmara monitora de transmissão para corrigir variações no rendimento do tubo de raios X; 

Espessura do colimador suficiente para absorver o feixe primário; 

Método radiográfico para verificar o alinhamento. 

Trout, Kelley e Lucas (1960) desenvolveram uma técnica de medida para obtenção do valor 

da CSR com precisão. Os autores utilizaram o método da extrapolação para um campo com 

diâmetro nulo, no qual a CSR é determinada em três ou mais tamanhos de campos e o valor 

da CSR para o tamanho de campo nulo é obtido pela extrapolação das camadas 

semirredutoras obtidas nos diferentes tamanhos de campo de radiação (Figura 3) (SANTOS, 

2009). 

 

Figura 3 – Variação da CSR com o diâmetro do colimador para diferentes distâncias foco-câmara (DFC). 

Tensão de pico de 300 kV; filtro de 4,0mm de Cu e distância foco-placas (DFP) igual à metade da DFC. 

Fonte: (TROUT; KELLEY; LUCAS, 1960) 

 

A CSR também pode ser utilizada na determinação de filtração inerente de um equipamento 

de raios X (ISO, 1996; TAYLOR, 1959).   

Apenas a primeira CSR não é suficiente para descrever a natureza de um feixe de radiação, 

pois diferentes condições de irradiação, operando com o mesmo potencial de tubo, podem 



 

11 

 

apresentar o mesmo valor da primeira CSR. Sendo assim, é necessário fornecer o valor da 

segunda CSR ou do coeficiente de homogeneidade. 

A segunda CSR é definida como a espessura do material absorvedor necessária para reduzir à 

metade a intensidade da radiação emergente da primeira CSR. 

Já, o coeficiente de homogeneidade (CH) é definido como a razão entre a primeira e a 

segunda CSR. 

                                                      

2

1CSR
CH

CSR
                                                                             Equação 3 

Considerando que um feixe de raios X ao atravessar um material absorvedor pode perder 

parte dos seus fótons de baixa energia, assim o feixe emergente tende a ser mais penetrante 

que o feixe incidente e, portanto, a segunda camada semirredutora tende ser maior que a 

primeira e, pelo mesmo motivo, o coeficiente de homogeneidade menor que a unidade. Para 

feixes muito filtrados, as camadas semirredutoras se aproximam, fazendo o coeficiente de 

homogeneidade próximo da unidade. 

A Tabela 1 expressa os valores de camadas semirredutoras e décimo redutoras (CDR) para 

diferentes tensões do tubo de raios X, como também, para as fontes emissoras de raios gama, 

tendo como materiais atenuadores: chumbo, concreto e ferro (CEMBER, 1996). 

A partir da determinação do valor da CSR é possível estimar o valor do coeficiente de 

atenuação linear () por meio da relação dada pela CSR

2ln


                                                

 Equação 4: 

                                                 
CSR

2ln
                                                  Equação 4 

 

Alguns programas computacionais foram desenvolvidos para determinação de valores de CSR 

e de coeficientes de atenuação, baseados em conhecimentos do espectro de radiação e 

materiais utilizados como atenuadores. Um deles é o programa XCOM, que foi desenvolvido 

para calcular os coeficientes de atenuação mássico ou seções de choque de interação de fótons 

para qualquer elemento, composto ou mistura para energias de 1 keV a 100 GeV. 

Em 2001, O XCOM foi adaptado para a plataforma Windows. Esta versão é denominada 

WinXCOM e fornece recursos para a definição de substâncias ou materiais, que constam em 

uma lista definida, expressando os 100 (cem) primeiros elementos da tabela periódica (Z=1 a 

100) e que podem ser utilizadas para a definição de compostos ou misturas. 
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Tabela 1 – Camadas semirredutoras e décimo redutoras para diferentes potenciais aplicado ao tubo de raios X e 

algumas fontes radioativas, em função dos materiais atenuadores. 

 

Tensão (kV) 

MATERIAL ATENUADOR 

CHUMBO (mm) CONCRETO (cm) FERRO (cm) 

xCSR xCDR xCSR xCDR xCSR xCDR 

50 0,06 0,17 0,43 1,5   

70 0,17 0,52 0,84 2,8   

100 0,27 0,88 1,6 5,3   

125 0,28 0,93 2,0 6,6   

150 0,30 0,99 2,24 7,4   

200 0,52 1,7 2,5 8,4   

250 0,88 2,9 2,8 9,4   

300 1,47 4,8 3,1 10,4   

400 2,5 8,3 3,3 10,9   

500 3,6 11,9 3,6 11,7   

1000 7,9 26 4,4 14,7   

2000 12,5 42 6,4 21   

3000 14,5 48,5 7,4 24,5   

4000 16 53 8,8 29,2 2,7 9,1 

6000 16,9 56 10,4 34,5 3,0 9,9 

8000 16,9 56 11,4 37,8 3,1 10,3 

10000 16,6 55 11,9 39,6 3,2 10,5 
137

Cs 6,5 21,6 4,8 15,7 1,6 5,3 
60

Co 12,0 40,0 6,2 20,6 2,1 6,9 
226

Ra 16,6 55 6,9 23,4 2,2 7,4 

 

Os resultados dos cálculos utilizando este programa são fornecidos em formas de tabelas e 

gráficos. Esse programa permite calcular as seções de choque total, os coeficientes de 

atenuação e as seções de choque parcial para os seguintes processos: espalhamento 

incoerente, espalhamento coerente, absorção fotoelétrica e produção de pares. A 

probabilidade de ocorrência de cada processo depende da energia do fóton e do número 

atômico do material absorvedor. O coeficiente de atenuação linear é, portanto uma 

característica de cada material absorvedor. 

Embora seja característico de um elemento, composto ou mistura, o coeficiente linear de 

atenuação varia com a densidade (). Portanto, o tabelamento dos dados experimentais, ou 

obtidos em simulações, da capacidade de absorção dos materiais é feito em termos de 

coeficiente de atenuação mássico. O coeficiente mássico é a razão entre o coeficiente linear de 

um absorvedor e a sua densidade, ou simplesmente (µ/). 

Os coeficientes de interação e atenuação total para compostos são obtidos pela soma das 

quantidades correspondentes dos constituintes atômicos. Já para misturas, o usuário deve 
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fornecer a fração por peso dos vários componentes para o cálculo do coeficiente de atenuação 

(GEWARD, et al, 2004; OZDEMIR; KURUDIREK, 2009). 

 

 2.5 – CURVAS DE ATENUAÇÃO DE MATERIAS DE BLINDAGEM 
 

Estudos relevantes acerca de cálculos de barreiras protetoras em instalações que utilizam raios 

X foram empregados para consolidar a metodologia de cálculo de barreiras primárias e 

secundárias proposta pelo National Council on Radiation Protection (NCRP), em 2004, 

expresso no NCRP Report 147 (NCRP, 2004). Esse documento substituiu o NCRP Report 49 

(NCRP, 1976), que foi utilizado entre os anos de 1976 e 2004, como guia principal para 

cálculo de barreiras. Mas, que se tornou obsoleto diante das inovações nas tecnologias 

aplicadas aos equipamentos, como também, nas atualizações das grandezas introduzidas, das 

novas filosofias de proteção radiológica e dos novos limites de dose propostos desde sua 

publicação (SANTOS, 2013). O processo histórico da evolução do cálculo de barreiras, 

utilizadas em instalações de radiologia foi publicado por Archer em 1995 (ARCHER, 1995). 

Espectros de raios X e suas respectivas curvas de atenuação foram medidos em laboratórios, 

na direção de incidência do feixe primário, para melhor representar os níveis de radiação 

ionizante que devem estar presentes em serviços de radiologia. 

As Figuras 4 e 5 mostram a fração de radiação atenuada e transmitida através do concreto, em 

função da espessura do absorvedor, para algumas energias das radiações X e gama, 

respectivamente. Na Figura 5, por exemplo, observa-se que para reduzir a intensidade de feixe 

de radiação gama emitido pelo 
60

Co, por um fator de 10 (camada décimo redutora), deve ser 

utilizada uma espessura de concreto, de aproximadamente 25,4 cm (10 polegadas). 
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Figura 4 – Atenuação dos feixes de raios X pelo concreto em função da diferença de potencial aplicada ao tubo. 

Fonte: (CEMBER, 1996) 

 

Figura 5 – Fração da radiação gama emitida pelos radionuclídeos 137Cs, 60Co, Ra, 198Au e 192Ir transmitidos 

através do concreto. Fonte: (CEMBER, 1996). 
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2.6 – GRANDEZAS E UNIDADES 

 

Para estabelecer os princípios e os sistemas de proteção radiológica, são necessárias grandezas 

dosimétricas, para quantificar tanto a exposição externa como a exposição interna de seres 

humanos à radiação. A exposição externa ocorre com fontes emissoras de radiação fora do 

corpo e a interna, com radionuclídeos incorporados ao corpo, pelas vias de inalação, ingestão, 

contaminação ou injeção. Os campos de radiação externos podem ser descritos por grandezas 

físicas, mas os campos internos dependem de parâmetros biocinéticos, anatômicos e 

fisiológicos do corpo humano (SCAFF, 1979). 

As grandezas radiológicas classificam-se em três principais categorias: grandezas físicas, 

grandezas de proteção radiológica e grandezas operacionais. As duas últimas foram 

apresentadas mais detalhadamente pela International Comission on Radiation Unit and 

Measurements, a partir de 1985, especificamente para uso em proteção radiológica (ICRU, 

1985). 

As grandezas de proteção radiológica são grandezas dosimétricas especificadas no corpo 

humano e foram introduzidas para o estabelecimento de limites de exposição à radiação, mas 

não podem ser medidas com nenhum equipamento. 

Para correlacionar as grandezas operacionais com as de proteção, e ambas com as grandezas 

físicas, foram calculados os coeficientes de conversão, utilizando os códigos de transporte de 

radiação e modelos matemáticos apropriados, os quais estão tabelados em publicações. 

A publicação 57 da ICRU, “Coeficientes de conversão para uso em proteção radiológica à 

radiação externa”, apresenta uma série de tabelas e gráficos com fatores de conversão que 

correlacionam grandezas de proteção, grandezas operacionais e grandezas físicas, que 

caracterizam o campo de radiação (ICRU, 1998a).  Sendo que, as recomendações da 

publicação nº 60 da ICRP e da publicação ICRU nº 85 servem de base para as normas de 

radioproteção atualmente utilizadas no Brasil (ICRP, 1991; CNEN, 2005; MS, 1998, ICRU, 

2011). 

 

GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS – têm como objetivo fornecer uma medida física, em um 

ponto ou região de interesse, que seja relacionada com o efeito biológico real da radiação 

ionizante. A grandeza primária escolhida para representar a deposição de energia no ar é o 

kerma, definido como o quociente  dEtr por dm, onde dEtr é a energia cinética inicial de todas 
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as partículas carregadas liberadas por partículas ionizantes não carregadas em um material de 

massa dm. A unidade SI é o Joule por quilograma, com denominação especial de Gray (Gy). 

 

GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS – a medida da radiação e sua investigação requerem 

vários graus de especificação do campo de radiação no ponto de interesse. Tais campos de 

radiação constituintes de vários tipos de partículas (elétrons, fótons, nêutrons ou prótons) são 

caracterizados pelas grandezas radiométricas, que são definidas no espaço livre ou na matéria.   

As grandezas radiométricas são divididas em: grandezas escalares (número de partículas, 

fluxo, fluência, taxa de fluxo) e grandezas vetoriais (taxa de fluência vetorial, fluência 

vetorial, fluência de energia vetorial) (ICRU, 1998b).  

 

COEFICIENTE DE INTERAÇÃO – processos de interação ocorrem entre a radiação e a 

matéria. Em uma interação, a energia ou a direção de uma partícula incidente é alterada ou 

absorvida. A interação pode ser seguida pela emissão de uma ou algumas partículas 

secundárias. A probabilidade de tais interações é caracterizada pelos coeficientes de interação, 

que dependem do processo de interação específico, do tipo e energia da radiação, como 

também, do alvo e do material. O coeficiente de interação fundamental é a sessão de choque. 

Todos os outros coeficientes de interação definidos na ICRU 60 (ICRU, 1998b) podem ser 

expressos em termos da sessão de choque ou sessão de choque diferencial. São exemplos de 

coeficientes de interação: o coeficiente de atenuação por massa e o de transferência linear de 

energia (LET). 

 

GRANDEZAS DE RADIOATIVIDADE – o termo radioatividade refere-se a transformações 

espontâneas que envolvem mudanças no núcleo do átomo.  A energia liberada em tais 

transformações é emitida na forma de fótons e/ou radiações. A radioatividade é um processo 

estocástico, o átomo como um todo é envolvido neste processo porque transformações 

nucleares podem afetar a estrutura das camadas atômicas e causar a emissão de elétrons ou 

fótons ou ambos. É definida para a radioatividade a constante de decaimento, atividade e taxa 

constante de kerma no ar. 

 

GRANDEZAS DE PROTEÇÃO E GRANDEZAS OPERACIONAIS – dois tipos de 

grandezas são especificamente definidos para o uso em proteção radiológica: as grandezas de 

proteção, que são definidas pela ICRP, e as grandezas operacionais, que são definidas pela 

ICRU. As principais grandezas de proteção recomendadas para o uso de proteção radiológica 
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são: a dose absorvida média em um órgão ou tecido, Dt; a dose equivalente em um órgão ou 

tecido, Ht; e a dose efetiva, E. 

A dose absorvida é definida como o quociente do valor da energia depositada pela radiação 

em um volume elementar de matéria de massa dm. A unidade no Sistema Internacional (SI) 

de dose absorvida é o Joule por quilograma, denominada Gray (Gy). 

A dose equivalente em um órgão é uma grandeza expressa por HT = DTWR, onde DT é dose 

absorvida média no órgão ou tecido humano e WR é o fator de ponderação da radiação. Para 

os raios X, por exemplo, o valor de WR = 1 sendo, neste caso a dose equivalente é 

numericamente igual à dose absorvida. A unidade no SI de dose equivalente é o Joule por 

quilograma e é denominada Sievert (Sv). 

A dose efetiva é definida como a média aritmética ponderada das doses equivalentes nos 

diversos órgãos. Os fatores de ponderação dos tecidos foram determinados de tal modo que a 

dose efetiva represente o mesmo detrimento de uma exposição uniforme de corpo inteiro. A 

unidade de dose efetiva é o Joule por quilograma, denominada Sievert (Sv). Os fatores de 

ponderação dos tecidos, wT, são apresentados na publicação 103 da ICRP (ICRP, 2007)  com 

os seguintes valores: Para Pulmão, estômago, cólon,  medula óssea, mama, restante 0,12; para 

gônadas, 0,08; para Tiroide, esófago, bexiga, fígado, 0,04; e Superfície óssea, pele, cérebro, 

glândulas salivares, 0,01. As normas internacionais (ICRU, 1998a) definem como grandeza 

operacional para monitoração individual o equivalente de dose pessoal HP(d), que é definido 

como a dose equivalente em tecido mole em uma distância apropriada, “d”, abaixo de um 

ponto específico do corpo. A unidade de dose pessoal equivalente é o Joule por quilograma e 

recebe um nome especial Sievert (Sv). 

As grandezas operacionais, definidas pela ICRU para medidas físicas são: 

Equivalente de dose ambiental, H*(d); 

Equivalente de dose direcional, H´(d,);   

Equivalente de dose pessoal, Hp(d). 

A Figura 6 apresenta um esquema das grandezas físicas, operacionais e de proteção e suas 

relações.  
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Figura 6 – Relação entre as grandezas físicas, operacionais e de radioproteção. 

Fonte: (ICRU, 1993). 
 

2.7 – COEFICIENTES DE CONVERSÃO 

 

Os coeficientes de conversão, os quais relacionam as grandezas de proteção e as operacionais 

às grandezas físicas, podem ser calculados usando códigos de transporte de radiação e 

modelos matemáticos apropriados ou medidos experimentalmente. 

A ICRU 47 (ICRU, 1992) recomenda que os coeficientes de conversão de equivalente de dose 

pessoal em relação ao kerma no ar sejam realizados em um simulador tipo placa, a partir de 

cálculos computacionais desenvolvidos por Grosswent (1990). 

Na publicação ICRU 57 (ICRU, 1998a), em que foram utilizados os dados de Till et al. 

(1995), novos valores de coeficientes de conversão para o equivalente de dose pessoal e o 

kerma no ar foram publicados. Tais valores foram calculados utilizando códigos 

computacionais, para feixes monoenergéticos e geometria idealizada. Além disso, os cálculos 

foram feitos para um simulador tipo placa de tecido equivalente. 

A Figura 7 mostra a variação dos coeficientes de conversão do equivalente de dose pessoal 

em relação ao kerma no ar para fótons monoenergéticos, variando em função da energia dos 

fótons para um ângulo de incidência de 0º. 
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Figura 7 – Variação dos coeficientes de conversão do equivalente de dose pessoal a uma distância de 10 mm e 

ângulo de 0º (Hp(10,0º)) em função da energia do fóton. Fonte: (ROSADO, 2008) 

 

2.8 – INCERTEZAS DE MEDIÇÃO 

 

Ao se relatar o resultado de medição de uma grandeza física, é fundamental que seja dada 

alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado. Esta informação pode ser expressa 

através da incerteza da medição, cuja definição segundo o Guia para Expressão da Incerteza 

de Medição é: Incerteza de medição - parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que 

caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídas ao mensurando. 

Os desvios entre um valor medido e seu valor nominal são aceitos somente se eles estiverem 

dentro de certas margens de tolerância. Dependendo da natureza da grandeza a ser medida ela 

pode estar abaixo ou acima de certas situações aceitáveis ou não. Em todos os casos, um 

resultado significativo da medição só pode ser obtido se o instrumento de medida estiver 

calibrado e as incertezas das medidas forem menores que a margem de tolerância do 

instrumento utilizado nessa medição. 

Existem duas maneiras de se estimar as incertezas, através de avaliações do “Tipo A” ou do 

“Tipo B” (NIST, 2014). 

Avaliações do Tipo A – são incertezas estimadas usando métodos estatísticos. 
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Avaliações do Tipo B – são incertezas estimadas usando qualquer outra informação. Isto 

poderia ser informação de medições em experiências passadas, de certificados de calibração, 

de cálculos, de informações publicadas, e do senso comum. 

Todas as incertezas contribuintes devem ser expressas no mesmo nível de confiança 

convertendo-se então em incerteza padrão.  A incerteza padrão é a margem cujo tamanho 

pode ser pensado com “mais ou menos um desvio padrão”. As incertezas padrão do Tipo A 

podem ser calculadas por: 

                                                                  
n

s
u                                                                             Equação 5 

Onde u é a incerteza padrão, s é o desvio padrão estimado e n é o número de medições do 

conjunto. 

Para incertezas do tipo B é necessário que seja feito uma análise do tipo de distribuição que 

melhor represente o comportamento das fontes de incertezas. Por exemplo, quando se tem 

apenas o limite inferior e superior da incerteza de um determinado processo. Conhecendo o 

processo, poderia ser feita uma suposição de que todos os valores no intervalo são igualmente 

prováveis, isto é segundo uma distribuição uniforme ou retangular. Neste exemplo, a incerteza 

padrão para uma distribuição retangular é: 

                                                                
3

a
                                                                                      Equação 6 

Onde “a” é meia distância entre os limites superior e inferior. 

As incertezas padrões individuais podem ser combinadas validamente pela soma quadrática 

(EURACHEM, 2010). O resultado desta combinação é conhecido por incerteza padrão 

combinada. 

Para grandezas de entrada não correlacionadas (EURACHEM, 2010), a incerteza padrão 

combinada uc(y) é a raiz quadrada da variância combinada u
2

c (y), que é dada por: 

                                  u
2

c (y) =   )(22

1

i

N

i i

xu
x

f

 


                                                                           Equação 7 

Onde f é a função que relaciona as grandezas de entrada e as grandezas de saída, u(xi) é a 

incerteza padrão avaliada para uma grandeza de entrada e N é o número de incertezas 

envolvidas no processo. 

A incerteza padrão combinada é dada para um desvio padrão, porém podemos determinar a 

incerteza global para certo nível de confiança. Isto pode ser feito utilizando o fator de 

abrangência k (EURACHEM, 2010). Multiplicando a incerteza padrão combinada pelo fator 

de abrangência tem-se a incerteza expandida. 
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2.9 – CONSIDERAÇÕES SOBRE FEIXES DE RAIOS X DIAGNÓSTICOS 

 

2.9.1 – PRODUÇÃO DOS RAIOS X 

 

Os raios X são produzidos quando elétrons altamente energéticos interagem com a matéria, 

convertendo sua energia cinética em radiação eletromagnética. Os elétrons, acelerados a uma 

alta velocidade, colidem com o material alvo, sofrendo múltiplas interações. Tais interações 

resultam na formação de raios X de diferentes energias e calor, sendo a eficiência de produção 

de raios X (<1%) muito baixa comparada à produção de calor, na faixa de energia de interesse 

em radiologia diagnóstica (BUSHBERG apud BAPTISTA NETO, 2005). 

Devido à alta dissipação de calor faz-se necessário acoplar um sistema de refrigeração ao 

equipamento de raios X. Existem dois mecanismos de produção de raios X, dependendo do 

tipo de interação entre os elétrons e o alvo: radiação de freamento e raios X característicos 

(KNOLL, 2000). 

Quando elétrons rápidos interagem com a matéria, parte da sua energia é convertida em 

radiação eletromagnética na forma de “Bremmstrahlung”. A fração de energia do elétron que 

é convertida em radiação de freamento aumenta com o aumento da energia dos elétrons e é 

altamente absorvido por materiais que tenham um alto valor de número atômico (KNOLL, 

2000). Para elétrons monoenergéticos que gradualmente freiam até parar, o espectro de 

energia de freamento é contínuo. A forma deste espectro pode ser alterada por filtros ou 

materiais absorvedores (KNOLL, 2000). 

Se um elétron orbital em um átomo for deslocado de sua configuração normal por algum 

processo de excitação, o átomo poderá ir para um estado excitado em um curto período de 

tempo. Há uma tendência natural de uma recombinação para que o átomo retorne ao estado de 

energia mais baixo. A energia liberada na transição do estado excitado para o estado de 

energia menor tem a forma de raios X característicos, com energia dada pela diferença de 

energia entre o estado final e o estado inicial (KNOLL, 2000). 

 

2.9.2 – APARELHOS DE RAIOS X 

 

Os aparelhos de raios X possuem três componentes principais: o painel de controle, o tubo de 

raios X e o gerador de alta tensão. O primeiro componente é responsável pelo controle da 
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tensão e corrente elétrica do tubo, bem como do tempo de exposição, de maneira a obter os 

parâmetros adequados para uma radiografia de boa qualidade (BAPTISTA NETO, 2005). 

O tubo de raios X é um dispositivo que permite a produção de raios X. O tubo é constituído 

principalmente de: catodo (filamento), anodo (alvo), rotor, invólucro de vidro ou metal e 

alojamento (cabeçote) do tubo com os cabos de força. Os elétrons gerados pela fonte (catodo) 

são acelerados em direção ao alvo (anodo) no vácuo, através do suprimento de uma alta 

tensão por um gerador. A diferença de potencial varia de 20.000 a 150.000 volts (20 kVp a 

150 kVp), para aplicações diagnósticas por imagens. A corrente do tubo, medida em 

miliampéres (mA), é a quantidade de elétrons que fluem do filamento para o alvo 

(BAPTISTA NETO, 2005). 

Dois problemas estão relacionados ao anodo: efeito anódico (heel effect) e radiação extra 

focal (off-focus radiation). O primeiro refere-se à redução da intensidade do feixe de raios X, 

no lado em que está situado o anodo, no campo de radiação, explicado pela maior espessura 

de anodo atravessado pelo fóton que emerge desse lado. O segundo é causado pelos elétrons 

que colidem com outras áreas do anodo, criando uma grande fonte de raios X de baixa 

intensidade (BAPTISTA NETO, 2005). 

 

2.9.3 – QUALIDADES DO FEIXE DE RAIOS X 

 

Qualidade de um feixe de raios X é o termo usado para referir a habilidade de penetração em 

algum material. Para um dado material, a habilidade de penetração de um feixe de raios X 

depende da energia dos fótons (ATTIX, 2004). 

Em geral, a qualidade de um feixe de raios X pode ser especificada em termos da energia 

média do feixe, da resolução espectral, da primeira CSR, da segunda CSR ou CH, da tensão 

aplicada ao tubo e da filtração total. Estes dados constituem uma importante base para 

obtenção e/ou simulação da distribuição de energias desse feixe (SANTOS, 2009). 

A metrologia em radiologia diagnóstica depende de muitos parâmetros físicos, visto que a 

resposta dos instrumentos de medida, geralmente, possui forte dependência com a energia, em 

especial na faixa de 50 kVp a 150 kVp. Assim, a implantação de feixes padronizados para 

radiologia diagnóstica visa oferecer uma possibilidade consistente de calibração de cada tipo 

de instrumento com um espectro de radiação, o mais próximo possível do feixe utilizado na 

prática clínica (PEIXOTO apud SANTOS, 2009). 

Com esta finalidade de padronização, conjuntos de qualidades de feixes de raios X para a área 

de radiologia diagnóstica têm sido caracterizados por laboratórios de metrologia.  
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Kramer (1992) publicou o resultado de uma intercomparação dosimétrica em radiologia 

diagnóstica realizada na Europa, utilizando as qualidades de radiação propostas pelo instituto 

alemão Physikalisch Technische Bundesanstalt – PTB, incluindo as de mamografia, e que 

foram difundidas como qualidades de referência para calibração de instrumentos. 

A IEC (2005), através de sua publicação 61267, estabeleceu um conjunto de qualidades de 

radiação bem definidas, que podem ser utilizadas na área de radiodiagnóstico. 

 

2.9.4 – QUALIDADES DE FEIXES DE RAIOS X: RQR (IEC 61267)  

 

As radiações de referência definidas como RQR determinam o espectro do feixe de radiação 

após sofrer modificações pela adição de filtros de alumínio a uma espessura calculada através 

da atenuação do feixe primário de raios X (IEC, 2005). 

A Tabela 2 mostra os valores de tensão de utilização do tubo de raios X, da primeira camada 

semirredutora (1ª CSR) e do coeficiente de homogeneidade que devem ser aplicados para que 

uma radiação de referência seja considerada implantada (ROSADO, 2008). Os limites de 

tolerância para a 1ª CSR são de ±3%. E, para os coeficientes de homogeneidade, são de ±0,03 

(adimensional) (IEC, 2005). 

Tabela 2 – Valores de tensão, primeira camada semirredutora (1ª CSR) e coeficiente de homogeneidade para as 

radiações de referência RQR. 

Radiação de Referência Tensão (kV) 1ª CSR (mmAl) Coeficiente de Homogeneidade 

RQR2 40 1,42 0,81 

RQR3 50 1,78 0,76 

RQR4 60 2,19 0,74 

RQR5 70 2,58 0,71 

RQR6 80 3,01 0,69 

RQR7 90 3,48 0,68 

RQR8 100 3,97 0,68 

RQR9 120 5,00 0,68 

RQR10 150 6,57 0,72 

 

2.10 – ESPECTROMETRIAS DE RAIOS X 

 

Os espectros de raios X determinam a qualidade do feixe de radiação que poderá ser utilizada 

para fins de calibração de instrumentos e ensaios, dentre outras aplicações (SANTOS, 2009). 

A determinação do espectro de energia de fótons permite obter um conhecimento mais eficaz 

do fluxo de radiação emitida por um aparelho de raios X, que pode ser convertida em uma 

medida dosimétrica. Além de que, a espectrometria de raios X possibilita o entendimento dos 

processos de aquisição de uma imagem radiológica, podendo ser utilizada também, nas 
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seguintes aplicações: dosimetria de pacientes, cálculo de radioproteção e otimização da 

qualidade de imagem (SANTOS, 2009). 

A qualidade de um feixe de raios X pode ser especificada em termos de seu espectro ou de 

característica de atenuação no meio de referência. O espectro pode ser obtido diretamente 

com algum tipo de espectrômetro. Um espectro para uma dada voltagem e filtração total será 

diferente para diferentes tubos. Por isso se faz necessário a medida do espectro de raios X em 

radiologia diagnóstica ou em dosimetria. No entanto, a distribuição de altura de pulso medida, 

precisa ser corrigida para que o espectro de fótons verdadeiro seja determinado (NOGUEIRA 

et al, apud ROSADO, 2008). A correção é feita a partir de um método denominado 

“stripping” de raios X bremstrahlung descrito por Seelentag e Panzer (1979). De acordo com 

este método, na região de energia até 300 keV, três correções precisam ser feitas para se obter 

o espectro de fótons: correção para a fração de probabilidade de escape dos raios X, para 

camada K dos materiais que constituem o detector, espalhamento Compton e absorção de 

fótons incompleta (eficiência do detector). Um procedimento passo a passo, começando a 

partir do canal de energia mais alto, é o mais aceitável para um grande número de canais, 

comum neste tipo de espectro. Não há contribuição do escape K ou Compton em um canal de 

energia muito alto, portanto, é indicado dividir o número de contagens pela eficiência do pico 

de energia para se chegar ao número de fótons verdadeiros neste canal de energia. O Compton 

contínuo e o pico do escape K de um feixe monoenergético dessa energia são calculados e 

subtraídos da medida da distribuição de altura de pulso restante. Esses passos são repetidos 

para todas as energias de canais mais baixos. 

O número de fótons verdadeiros de energia Eo(keV) é dado por: 
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                    Equação 8 

 

Em que: 

Nt é o número verdadeiro de fótons, Nm é o número medido de fótons, nk é a fração de escape 

K, h(E) é o fator de correção Compton contínuo, (E) é a eficiência total do pico, E
*
 é a 

energia, onde Eo é a energia de corte Compton, que é igual a: 
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                                                     Equação 9 
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Emáx é a energia máxima do espectro e  Ek é a energia de escape da camada K dos materiais 

que constituem o detector. 

Uma informação importante obtida através do espectro de raios X é a sua energia média. 

A energia média do espectro é dada por: 
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                                          Equação 10 

 

Onde d(En) é o número de fótons da distribuição do espectro de energia no intervalo de 

energia E, cuja energia é En e  é a fluência de fótons.  

 A calibração do espectrômetro é realizada a partir dos espectros medidos com fontes 

radioativas padrão, emissoras de raios gama, tais como: Amerício-241, Césio-137 e Cobalto-

60, dentro da faixa de energia de utilização do sistema. Para cada fonte radioativa são 

selecionados os picos de energia de raios X ou gama de maior intensidade ou significância 

estatística, como referência para os processos de calibração de energia e determinação da 

espessura equivalente do detector (ROSADO, 2008). 

Os espectrômetros semicondutores de CdTe (telureto de cádmio) ou CdZnTe (telureto de 

cádmio e zinco) são aconselháveis para medidas de espectros de raios X em condições 

clinicas, pois não requerem um sistema de resfriamento por criogenia. Alguns autores 

(MIYAJIMA et al., 2002; MIYAJIMA, 2003; REDUS, 2002) reportaram o uso do 

espectrômetro semicondutor de CdTe para a medida da distribuição de energia em feixes de 

raios X diagnóstico. No entanto, tais espectros têm que ser corrigidos (SEELENTAG; 

PANZER, 1979) para vários efeitos tais como: eficiência intrínseca para absorção total de 

energia; fração de escape de raios X característicos; efeito Compton e atenuação de materiais 

que ficam em frente ao detector. 

A determinação do espectro de energia de fótons permite obter um conhecimento preciso do 

fluxo de radiação emitida por um aparelho de raios X, que pode ser convertida, por exemplo, 

em uma medida dosimétrica. Seu conhecimento possibilita o entendimento dos processos de 

aquisição de uma imagem radiológica, podendo ser útil, por exemplo, na dosimetria de 

pacientes, cálculos de radioproteção e otimização da qualidade de imagem, além da 

determinação do potencial aplicado ao tubo de raios X e em estudos de variação da filtração 

total. Em metrologia, os espectros de raios X são de extrema importância para se conhecer a 
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qualidade do feixe de radiação que poderá ser utilizada, por exemplo, para fins de calibração 

de instrumentos e ensaios (SANTOS, 2009). 

A forma do espectro dos fótons produzidos por uma máquina de raios X é uma função 

complexa, que depende do tipo de tubo utilizado, do material do alvo, da filtração adicional e 

inerente, da diferença de potencial aplicada entre os eletrodos e da intensidade da corrente do 

tubo (JACOMINO, 1982). Adicionalmente, a forma de onda da tensão do tubo também 

influencia o espectro de raios X. Os fatores mencionados acima podem afetar o espectro de 

raios X, tanto na quantidade de fótons, aumentando ou diminuindo a área sob a curva, quanto 

na energia média, deslocando a curva ao longo do eixo das energias (abscissa). 

Existem cinco tipos de retificação da forma de onda da tensão aplicada aos tubos de raios X: 

as monofásicas de meia-onda e onda completa, as trifásicas de seis e doze pulsos e a de alta 

frequência. Cada um desses tipos de forma de onda está associado a uma flutuação (“ripple”) 

de tensão, que é definida como a porcentagem de variação da tensão de pico aplicada ao tubo 

de raios X. Quanto menor for este ripple, maior será o aproveitamento de todo o tempo de 

exposição para produzir raios X de forma mais eficiente (o sistema de raios X funcionará 

como um gerador de tensão constante). Assim, o tipo de ripple do gerador de tensão do 

equipamento influencia diretamente o espectro de raios X obtido. 

A Figura 8 expressa uma comparação dos espectros de raios X produzidos com um sistema 

monofásico, um trifásico de doze pulsos e um de alta frequência, operados com a mesma 

diferença de potencial e mesma corrente de tubo. Observa-se que, quanto menor for o ripple 

de tensão (que é o caso do sistema de alta frequência) maior será o deslocamento da energia 

média do espectro para a região de altas energias, além de o espectro apresentar uma maior 

produção de fótons de raios X em toda a faixa de energia, inclusive no espectro discreto. 

 

 

Figura 8 – Efeito da forma de onda dos diversos sistemas geradores de tensão em relação ao espectro de raios X. 
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De um modo generalizado, existem vários métodos para determinação de espectros de raios X 

e que podem ser classificados como: 

Experimentais: medidas de atenuação utilizando dosímetros ou medidas de espectros 

utilizando espectrômetros; 

Numéricos: utilização de métodos Monte Carlo; 

Semi-empíricos: utilização de modelos, tais como o de Birch e Marshall (1979) e o de Tucker, 

Barnes e Chakraborty (1991). 

Lankipalli et al. (2001) utilizaram cinco métodos para determinar espectros de fluência de 

fótons de um equipamento de raios X de potencial constante: espectrômetro de telureto de 

cádmio e zinco (CdZnTe); simulação por Monte Carlo; métodos semi-empíricos de Birch-

Marshall e de Tucker-Barnes-Chakraborty; e estimativa através de dados de transmissão. Os 

autores concluíram que as energias médias de cada espectro, pelos diferentes métodos, 

encontravam-se dentro de ±2,4% de diferença entre si, mostrando, desta forma, uma boa 

concordância entre os métodos.   

As medidas experimentais de espectros de energia dos raios X, principalmente na área de 

radiologia, começaram a ter um impulso com o desenvolvimento dos detectores cintiladores 

de iodeto de sódio (NaI), em meados do século passado (CORMACK et al., 1955; 

CORMACK; BURKE; DAVITT, 1958; WANG; RARIDON; TIDWELL, 1957). 

A espectrometria de raios X teve um grande avanço no início da década de 1960 com o 

desenvolvimento dos detectores semicondutores, tais como o Si(Li) e o Ge(Li). Estes tipos de 

detectores possuem uma alta resolução energética comparados com os detectores de NaI, 

permitindo assim uma discriminação de fótons de energias bem próximas entre si. O conjunto 

espectrométrico, detector e eletrônica associada, permite a medição da intensidade de fótons 

de raios X em pequenos intervalos de energia (SANTOS, 2009). 

Drexler e Gossrau (1968) utilizaram o detector de Ge(Li) para obter espectros de raios X 

filtrados, utilizados em radiodiagnóstico para propósitos de calibração. 

 

2.10.1 – DETECTORES DE TELURETO DE CÁDMIO (CdTe)  

 

Os detectores de telureto de cádmio (CdTe) têm sido estudados desde meados de 1960 

(AUTAGAWA; ZANIO; MAYER, 1967; CORNET et al., 1970; MAYER, 1967). Esses 

detectores pertencem à nova família de cristais semicondutores empregados na espectroscopia 

de fótons. O CdTe combina números atômicos relativamente elevados (48 e 52 para Cádmio e 
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Telúrio, respectivamente), que resulta em um bom coeficiente de absorção para fótons de 

raios X na faixa de energia do diagnóstico, com uma larga faixa de energia de bandgap (1,52 

eV), que permite sua operação à temperatura ambiente. A mobilidade dos portadores de carga 

é de 80 cm
2
/Vs para as lacunas e 1000 cm

2
/Vs para os elétrons, sendo sua energia de 

ionização média de 4,43 eV/par de íons (McGREGOR; HERMON, 1997). 

A absorção fotoelétrica é o mecanismo da interação predominante das radiações gama e X nos 

cristais de CdTe para energias de até 260 keV (MALM, 1972), sendo a probabilidade de 

absorção por unidade de comprimento cerca de cinco vezes maior que no germânio, e de cem 

vezes maior que no silício. 

Diversos trabalhos têm mostrado a praticidade deste detector, principalmente por não 

necessitar de sistema de criogenia para sua operação, tornando o aparato experimental 

bastante simples e facilitando seu uso até mesmo fora de laboratórios, como por exemplo, em 

condições clínicas (MATSUMOTO et al., 2000).   

 As imperfeições apresentadas na estrutura cristalina do CdTe, tais como impurezas, 

deslocamentos planares e problemas na superfície do cristal, podem causar efeitos 

indesejados. Um deles é a formação de centros de armadilhamento de cargas, que capturam 

temporariamente uma fração das cargas geradas pelos fótons incidentes, para posteriormente 

liberar parte das mesmas (LUTZ, 1999). A quantidade de cargas capturadas depende da 

distância que os portadores de carga devem percorrer antes de serem coletados. Desta forma, 

o armadilhamento de cargas impede a completa coleta de cargas pelos eletrodos, 

principalmente as lacunas, e provoca uma dependência da eficiência de coleção das mesmas 

com o local onde ocorreu a interação dos fótons com o cristal, fazendo com que a relação 

entre a carga e a energia absorvida não seja linear. 

Assim, por causa da pobre eficiência de coleção das lacunas, principalmente nas interações 

com fótons de energias mais altas (onde a interação se dá em camadas mais profundas do 

cristal), as resoluções energéticas encontradas neste tipo de detector não são comparáveis com 

as obtidas com os detectores de HPGe e Si(Li). Para fótons de energias mais baixas, onde as 

interações ocorrem próximo à superfície do cristal (próximo ao cátodo), a resolução 

energética melhora devido à fácil coleta das lacunas por este eletrodo. Devido a esta 

dificuldade de transporte dos portadores de carga, a maioria dos detectores de CdTe possui 

espessuras relativamente pequenas (1 a 2 mm), sendo fabricados em geometria planar 

(KNOLL, 2000). A consequência do armadilhamento de cargas na resposta do espectro de 

fótons gama é a presença de caudas na região de baixas energias dos fotopicos (EISEN; 

HOROVITZ, 1994). Para diminuir este efeito na formação dos espectros de fótons, os 
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fabricantes têm desenvolvido módulos eletrônicos analógicos de discriminação do tempo de 

subida do pulso, onde os pulsos com tempos de subida mais lentos, geralmente influenciados 

pelo armadilhamento de cargas, são descartados.  A Amptek Inc., por exemplo, tem este 

módulo, chamado de Rise Time Discrimination (RTD), acoplado aos seus sistemas de 

espectrometria (AMPTEK, 2006). 

Para o espectrômetro CdTe, os pulsos com tempo de subida mais lentos ocorrem próximo à 

região do ânodo, onde a distância percorrida pelas lacunas antes de serem coletadas é maior. 

Desta forma, o módulo RTD tende a rejeitar pulsos cujos eventos ocorram a partir de uma 

determinada distância em relação ao cátodo. Como consequência, a eficiência de detecção 

diminui significativamente, devido à “aparente” redução do volume sensível do detector. 

Como as propriedades de transporte de cargas nos cristais não são rigorosamente controladas 

pelo fabricante, variações significativas do volume efetivo com o RTD habilitado são 

esperadas (BONIFÁCIO apud SANTOS, 2009). 

 

2.11 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – MEV 

 

Ocasionalmente, é necessário ou desejável examinar os elementos estruturais e os defeitos que 

influenciam as propriedades dos materiais. Alguns elementos estruturais possuem dimensões 

macroscópicas, isto é, são suficientemente grandes para serem observadas a olho nu. Por 

exemplo, a forma e o tamanho ou diâmetro médios dos grãos para uma amostra policristalina 

são características estruturais importantes. Com frequência, os grãos macroscópicos são 

evidentes. Grãos relativamente grandes, exibindo diferentes texturas, são claramente visíveis. 

Entretanto, na maioria dos materiais, os grãos constituintes possuem dimensões 

microscópicas, com diâmetros que podem ser da ordem de alguns micrômetros, e os seus 

detalhes devem ser investigados utilizando algum tipo de microscópio. O tamanho e a forma 

do grão são algumas características do que se denomina microestrutura. 

O exame microscópico é uma ferramenta extremamente útil no estudo e na caracterização dos 

materiais. Assim, aplicações importantes das análises microestruturais são: assegurar que as 

associações entre as propriedades e a estrutura (defeitos) sejam compreendidas de forma 

correta; prever as propriedades dos materiais, uma vez que essas relações tenham sido 

estabelecidas; projetar ligas com novas combinações de propriedades; determinar se um 

material foi ou não tratado termicamente de maneira adequada; e verificar o modo de uma 

fratura mecânica. 
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Uma ferramenta de investigação da estrutura dos materiais extremamente útil é a microscopia 

eletrônica de varredura – MEV. A superfície de uma amostra a ser examinada é varrida com 

um feixe de elétrons e o feixe de elétrons refletido (ou retroespalhado) é coletado e, então, 

exibido, na mesma taxa de varredura sobre um tubo de raios catódicos (semelhante à tela de 

uma TV).  

O princípio de funcionamento do microscópio eletrônico de varredura (MEV) utilizado 

consistiu em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da 

amostra de argamassa de barita ponto a ponto por linhas sucessivas, e transmitir o sinal do 

detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do 

feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a 

varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem resulta da 

interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é 

utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação. A maioria dos 

instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio aquecido, operando 

numa faixa de tensões de aceleração de 1kV a 50kV. O feixe é acelerado pela alta tensão 

criada entre o filamento e o ânodo, e em seguida, focalizado sobre a amostra por uma série de 

três lentes eletromagnéticas com um spot menor que 4 nanômetros. O feixe interagindo com a 

amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletados por detectores adequados e 

convertidos em um sinal de vídeo. 

Quando o feixe primário incide na amostra, parte dos elétrons difunde-se e constitui um 

volume de interação cuja forma depende principalmente da tensão de aceleração e do número 

atômico da amostra. Neste volume, os elétrons e as ondas eletromagnéticas produzidas são 

utilizados para formar as imagens ou para efetuar análises físico-químicas. 

Para serem detectadas, as partículas e/ou os raios eletromagnéticos resultantes da interação do 

feixe eletrônico com a amostra devem retornar à superfície da amostra a daí atingirem o 

detector. A profundidade máxima de detecção, portanto, a resolução espacial, depende da 

energia com que estas partículas ou raios atingem o detector, ou são capturadas pelo mesmo. 

Por exemplo, elétrons retroespalhados possuem maior energia do que os elétrons secundários, 

assim, o detector de elétrons retroespalhados irá operar na faixa de energia maior e o de 

elétrons secundários na faixa menor. 

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma superfície pode 

apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da amplificação de um 

sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. Diferentes 

sinais podem ser emitidos pela amostra analisada. Dentre os sinais emitidos, os mais 
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utilizados para obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários e/ou dos elétrons 

retroespalhados. 

Os parâmetros que mais influenciam na resolução da imagem em um MEV são: 

a) tensão de aceleração dos elétrons; b) corrente da sonda: quanto maior a corrente, maior é o 

diâmetro do feixe; c) a distância de trabalho – que é a distância entre a amostra e a lente 

objetiva. 

Quanto menor for a distância de trabalho, melhor será a resolução. Por outro lado, quanto 

maior a distância de trabalho, tanto maior será a profundidade de campo obtida. Mesmo que o 

diâmetro do feixe seja de somente alguns nanômetros, o feixe se espalha dentro da amostra 

sofrendo choques. Portanto, o sinal que se utiliza pode vir de uma zona mais estendida que o 

diâmetro da sonda. A resolução que se pode obter com o MEV depende do tamanho da zona 

de onde vem o sinal utilizado para formar a imagem. A resolução será determinada pelo 

diâmetro sobre o qual vai ser emitido o sinal (SE, BSE ou raios X), que será utilizado para 

formar a imagem, e não será possível observar detalhes de tamanho inferior a este diâmetro. 

Os elétrons secundários são bem poucos energéticos e, portanto, não podem percorrer um 

trajeto importante dentro do material. Eles provêm de uma zona da ordem de alguns 

Angstrons, em torno do feixe incidente. Os elétrons secundários são as interações que 

permitem obter a melhor resolução. 

Os elétrons retroespalhados possuem uma energia que é em torno daquela do feixe incidente 

(choques elásticos). A resolução será, portanto, maior à medida que a tensão for menor. Mas, 

é preciso salientar o fato de que se produzem menos elétrons retroespalhados à medida que a 

tensão diminui. 

O diâmetro da região de interação do feixe incidente com a amostra de barita para gerar os 

elétrons retroespalhados depende da profundidade de penetração dos elétrons, a qual depende 

essencialmente de três fatores: a) tensão de aceleração; b) número atômico da amostra; c) 

ângulo de incidência do feixe com a superfície. 

Aparentemente, a profundidade de penetração dos elétrons é maior à medida que a tensão de 

aceleração é mais forte. A profundidade de penetração dos elétrons pode variar de algumas 

dezenas a vários micrômetros. O número atômico faz, igualmente, variar a profundidade de 

penetração dos elétrons. Quanto maior o número atômico, menor o poder de penetração dos 

elétrons. Da mesma forma, a penetração será maior quando a superfície for perpendicular ao 

feixe incidente. Em conclusão, a melhor resolução é obtida com elétrons secundários em 

materiais de peso atômico elevado. 
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3 – MATERIAIS 
 

3.1 – ARGAMASSAS DE BARITA 

 

Este trabalho tem o propósito de caracterizar amostras de barita roxa, creme e branca, 

provenientes de diferentes regiões do País, que são utilizadas em radioproteção, como 

materiais de blindagens contra a radiação X, e determinar os coeficientes de atenuação dos 

materiais estudados, para comparar os resultados obtidos entre as amostras, com outros 

materiais de blindagens que constam na literatura. 

Esses materiais são utilizados em instalações radiativas como blindagens contra a radiação X, 

em virtude de apresentar algumas vantagens tais como: baixo custo, alta eficiência na 

blindagem de radiação, aplicação de fácil manuseio e facilidade de serem encontrados no 

mercado nacional. 

A Tabela 3 expressa os materiais utilizados nesta pesquisa, como também, o Estado de 

procedência de cada um deles. Salientando que, dos materiais estudados neste trabalho, a 

barita roxa, proveniente do Estado da Bahia, é o que apresenta a maior dificuldade no 

processo de extração. 

Tabela 3 – Materiais utilizados como blindagens contra a radiação X. 

Materiais de Blindagem Origem 

Argamassa de barita branca Estado da Paraíba 

Argamassa de barita creme Estado de São Paulo  

Argamassa de barita roxa Estado da Bahia 

 

Os fornecedores da matéria prima confeccionaram placas com espessuras variando 

aproximadamente de 3mm a 16mm, para os três tipos de barita, como pode ser visualizado 

nas Tabela 4,  

 

 

 

Tabela 5 e  

 

Tabela 6. Cada placa foi identificada e as espessuras foram medidas com um paquímetro em 

cinco pontos distinto na placa. A média das medidas foi tomada como o valor da espessura de 

cada placa. Foram construídas caixas de acrílico como suporte de proteção para a barita 
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creme, objetivando que a mesma espessura se mantivesse até o final do experimento de 

espectrometria, já que este material tinha menos consistência que as demais (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta as 

composições de espessuras para os três tipos de barita utilizadas nas medições dos espectros 

em cada uma das qualidades IEC. 

 

 

 
Tabela 4 – Médias obtidas das placas de argamassa de barita branca 

BARITA BRANCA 

Amostras Espessura Média (mm) Desvio-Padrão 

BR2 3,392 0,165 

BR3 5,597 0,207 

BR4 5,757 0,123 

BR5 5,891 0,439 
 

 

 
 

Tabela 5 - Espessuras obtidas das placas de argamassa de barita creme e da capa protetora de acrílico. 

BARITA CREME 

Amostras Espessura Média 

(mm) 

Espessura Média 

Acrílico (mm) 

Desvio-Padrão 

CR1 2,960 1,428 0,178 

CR2 2,845 1,313 0,052 

CR4 3,087 1,555 0,074 

CR7 6,265 4,733 0,139 

CR8 5,710 4,178 0,097 

CR10 6,010 4,478 0,195 

CR11 10,312 Não existe acrílico 0,245 

CR12 16,220 Não existe acrílico 0,224 
 

 
Tabela 6 - Espessuras Médias e Desvio-Padrão 

BARITA ROXA 

Amostras Espessura Média (mm) Desvio-Padrão 

RX2 3,070 0,474 

RX3 3,045 0,496 

RX4 5,480 0,148 

RX5 5,645 0,191 

RX6 5,557 0,560 

  

 



 

34 

 

 
 

Figura 9 – Suporte de acrílico para proteção da barita branca em estudo 

 
Tabela 7 - Espessura de placas utilizadas nas medidas de espectros para os três tipos de barita 

 

 

 

3.2 – SISTEMAS DE RADIAÇÃO X 

 

Neste trabalho foram utilizados: um equipamento de raios X, sistemas de medidas, sistemas 

auxiliares e acessórios. As características principais do equipamento de raios X utilizado são: 

tensão máxima de tubo no valor de 320kV; potencial constante; refrigeração primária a óleo e 

secundaria a água; potência de dissipação máxima no valor de 4,2kW; corrente máxima no 

tubo para a voltagem máxima no valor de 13,1mA, filtração inerente de 7mm de Berílio; e 

ângulo de feixe emergente no valor de 40º. No equipamento foram implantadas as qualidades 

da IEC: RQR que foram utilizadas na determinação dos coeficientes de conversão neste 

trabalho. Um fator relevante sobre a implantação das qualidades da IEC é que essa 

BRANCA ROXA CREME 

Placas Espessura (mm) Placas Espessura (mm) Placas Espessura (mm) 

2 3,392 2 3,070 1 1,428 

2+3 8,989 2+3 6,115 1+2+4 4,296 

2+5 9,283 2+5 8,715 2 1,313 

3 5,597 4+5 11,125 2+4 2,868 

3+5 11,488 5 5,645 7 4,733 

5 5,891 3 3,045 11 10,312 

4+5 11,648 3+5 8,690 8+10 8,656 

2+3+5 14,880 2+3+5 11,760   



 

35 

 

implantação foi feita com filtros de alumínio de baixa pureza (99,5% de alumínio), diferindo 

da exigência da norma que determina o uso de filtros de alta pureza (99,9% de alumínio). 

 

3.2.1 – SISTEMA DE RAIOS X DE POTENCIAL CONSTANTE E ACESSÓRIOS  

 

Este sistema pertence ao laboratório de metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares 

do Nordeste (CRCN-NE) é composto, de acordo com a Figura 10, por: 

- Equipamento de raios X industrial, marca Pantak, modelo HF320, constituído por um 

gerador Pantak, modelo HF320, série 9710-2779-CG, acoplado a um tubo de raios X, marca 

Comet, modelo 340005, série 49-3198, com janela de 3 mmBe (filtração inerente) e alvo de 

tungstênio. A variação permitida da corrente de tubo é de 1,0 a 30 mA e a tensão nominal de 

operação de 5 a 320 kV com ripple de tensão menor que  0,15% e potência nominal de 

3,2kW. 

- Obturador do feixe de radiação (shutter), marca PANTAK, modelo HF320, série ZD708103; 

- Sistema de colimação fixa e suportes para colimadores de diferentes tamanhos; 

- Suportes para filtros, onde são colocados os filtros de pureza atômica para definição da 

qualidade de radiação; 

- Set-up para ensaios/calibração constituído de trilhos de 4 metros de comprimento por onde 

se desloca um carrinho, composto de bancos ópticos e um tubo laser hélio-neônio, marca 

Oriel Instruments, modelo 79282, série 1280403, acoplado a uma fonte de tensão, marca Oriel 

Instruments, modelo 79302, série 921033. No carrinho, o tubo laser está alinhado a um 

ponteiro indicador de distância entre o ponto de referência a ser utilizado e o foco do tubo, 

que está alinhado com o ponto focal, no centro do campo de radiação, cerca de 5 metros de 

distância do tubo de raios X. 
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Figura 10 – Sistema de raios X de potencial constante instalado no laboratório de raios X 320 kV. 

 

3.2.2 – SISTEMAS DE ESPECTROMETRIA – ESPECTRÔMETRO DE CdTe 

 

Para realizar as medidas de espectros de raios X, tanto dos feixes incidentes quanto 

transmitidos pelas amostras foi utilizado o seguinte sistema de espectrometria constituído por: 

- Sistema de detecção – composto por um detector de CdTe, acoplado a um pré-amplificador 

(Figura 11), marca Amptek, modelo XR-100T-CdTe, série N2933, cujas características estão 

descritas na Tabela 8. 

 

      
Figura 11 – Sistema de espectrometria da Amptek: detector de CdTe e sistema de colimação (esquerda), e 

analisador multicanal, fonte e amplificador (direita). 

 
Tabela 8 – Especificações do detector de CdTe da Amptek. 

Parâmetro Especificação 

Detector CdTe modelo XR-100T-CdTe 

Tensão nominal de operação: 400 V 

Características de detecção Resolução (keV): 0,53 para 14,4 keV 

                              0,85 para 122 keV 

MCA 

Fonte e 

amplificad

or 
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Características geométricas do cristal Área: 3x3 mm
2 

Espessura: 1 mm 

Características do sistema eletrônico 

acoplado ao detector para a aquisição de 

dados 

Shaping time: 3  µs 

Ganho: 4,5 

RTD: Ligado 

 

- Sistema eletrônico composto por amplificador e fonte de alta tensão (Figura 11), marca 

Amptek, modelo PX2T-CdTe, série 3036; 

- Analisador multicanal (MCA) com até 16000 canais, marca Amptek, modelo MCA 8000A, 

série 3287. O MCA foi operado com 1024 canais; 

- Sistema de aquisição de dados – software de aquisição de dados ADMCA, desenvolvido 

pela Amptek. Este software gerencia todos os dados registrados em cada canal do MCA, 

transformando-os em curvas de distribuição de altura de pulsos. 

- Sistema de colimação (pinholes) composto por colimadores de tungstênio, tipo pinhole, 

marca Amptek, modelo EXVC, de diâmetros de 25 a 2.000 m e espessuras de 1 e 2 mm 

(Figura 16). Estes colimadores serão utilizados junto ao detector, fixados no orifício da 

blindagem de chumbo, com a finalidade de diminuir a intensidade do feixe de radiação e 

assim evitar a formação de pulsos pile-up. 

- Acessórios compostos por: computador para utilização do software ADMCA para aquisição 

dos espectros; garras, suportes e posicionadores para o sistema de colimação. 

A Figura 12 também apresenta um sistema espectrométrico constituído de: - detector de 

telureto de cádmio; - fonte de alimentação e amplificador modelo PX2T-CdTe; - analisador 

multicanal com conversor A/D modelo MCA 8000 A; - programa computacional ADMCA, 

para controlar o analisador multicanal e visualizar os espectros durante a sua aquisição; e - 

computador para a aquisição de dados. 

 

 
Figura 12 – Sistema espectrométrico. Constituindo de fonte de alta tensão, analisador multicanal, detector 

semicondutor de CdTe, computador e programa de análise dos dados. 
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3.2.3 – DETECTOR 

 

O detector é um fotodiodo do tipo Schottky de telureto de cádmio, CdTe, de 1 mm de 

espessura e área sensível de 9 mm
2
 (Figura 13). Possui uma janela de berílio de 100 m de 

espessura. O cristal no detector é resfriado por efeito termoelétrico utilizando células Peltier 

com a finalidade de reduzir a corrente de fuga e melhorar as propriedades de transporte de 

cargas. As características complementares incluem uma tensão reversa aplicada de 400 V e a 

montagem do primeiro pré-amplificador, um transistor tipo FET, montado no mesmo 

substrato junto com o detector e a célula Peltier (AMPTEK, 2006). 

 

Figura 13 – Detector CdTe Amptek e diagrama esquemático da montagem do detector. 

 

3.2.4 – AMPLIFICADOR 

 

O amplificador fabricado pela Amptek integra as fontes de alimentação para o conjunto 

detector e pré-amplificador. A Figura 14 mostra o amplificador e as fontes de alimentação 

fabricado pela Amptek, modelo PX2T-CdTe (ROSADO, 2008). 

Para reduzir os efeitos de uma coleção incorreta de cargas, um discriminador de tempo de 

subida, Rise Time Discriminator, RTD, foi desenvolvido para o amplificador PX2T-CdTe. 

Quando o circuito está ativo, a forma dos pulsos de entrada é internamente chaveada, 

permitindo que somente eventos com coleção completa de carga sejam enviados para o 

analisador multicanal. 
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Figura 14 – Amplificador e fontes de alimentação PX2T-CdTe. 

 

 

3.2.5 – ANALISADOR MULTICANAL 

 

O analisador multicanal fabricado pela Amptek é um conversor analógico-digital, A/D, de 16 

bits, portátil. Possui tempo de conversão menor que 5 s. Opera com até 16000 canais e 

possui memória para armazenar até 128 espectros diferentes em memória não volátil. Possui 

ainda conexão para um computador de tipo IBM-PC por meio de uma conexão RS-232 com 

velocidade de 115,2 kbps. 

A Figura 15 mostra o analisador multicanal MCA 8000A fabricado pela Amptek. 

 
Figura 15 – Analisador multicanal MCA 8000A fabricado pela Amptek. 

 

3.2.6 – COLIMADORES DE TUNGSTÊNIO PARA O DETECTOR 

 

Com a função de diminuir os “efeitos de borda” (BOTTIGLI, 2006) e a intensidade de fótons 

de raios X é necessário à colimação dos feixes de raios X. 
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A Amptek fornece um conjunto de colimadores de tungstênio com diversos diâmetros, 

específicos para a utilização com os detectores que fabrica (Figura 16). 

O uso dos colimadores aumenta a relação sinal-ruído dos eventos de raios X de baixas 

energias na cauda de picos de maior energia, pois evitam que ocorram interações próximas às 

bordas do volume sensível do detector (ROSADO, 2008).  

 
Figura 16 – Conjunto de colimadores de tungstênio fabricado pela Amptek. 

 

No caso dos feixes de raios X diagnósticos, o uso de tais colimadores faz-se necessário, pois 

mesmo afastando o detector da fonte e diminuindo a corrente, o detector não suportaria a alta 

taxa de fótons produzida.  

 

3.2.7 – PROGRAMA COMPUTACIONAL ADMCA 

 

O aplicativo ADMCA desenvolvido pela Amptek possibilita a aquisição e a visualização das 

distribuições de altura de pulso medidas utilizando um computador compatível com o IBM-

PC. O programa ADMCA adquire e permite a visualização de todos os dados transmitidos 

pelo analisador multicanal, incluído os espectros, o tempo real, o tempo de contagem e os 

parâmetros de configuração e estado. 

 

3.2.8 – FONTES RADIOATIVAS DE REFERÊNCIA 

 

Para obtenção da curva de calibração dos sistemas de espectrometria em termos de conversão 

de canal do MCA em energia foram utilizadas as fontes radioativas de referência descritas na  

Tabela 9, que mostra as fontes radioativas utilizadas e os valores das energias que foram 

utilizados junto com sua intensidade relativa ao número de desintegrações (PEREIRA apud 

ROSADO, 2008). 
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Tabela 9 – Fontes de radiação utilizadas: natureza da emissão, energia e intensidade relativa. 

Fonte Natureza da emissão. Energia Intensidade relativa 
 

57
Co 

Gama 14,41 9,16 

Gama 122,06 85,60 
 

133
Ba 

Raio X 30,85 99,46 

Gama 80,89 36,68 
 

241
Am 

Raio X 13,90 13,30 

Raio X 17,80 19,40 

Raio X 20,80 4,90 

Gama 59,54 35,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada neste trabalho tem o propósito de caracterizar três amostras de barita 

provenientes de diferentes regiões do País, que são utilizadas em serviços de radiodiagnóstico, 

como materiais de blindagens contra a radiação X, e determinar os coeficientes de atenuação 

dos materiais estudados, para comparar os resultados obtidos entre as amostras com outros 

materiais de blindagens que constam na literatura. 

As baritas estudadas passaram pelas seguintes etapas de beneficiamento: extração, britagem 

(primária e secundária), lavagem em classificador espiral e moagem em moinho tipo 

Raymond. 

Foram confeccionadas placas de argamassas de barita com diferentes espessuras, na 

proporção 5:1; ou seja, 5 partes de argamassa de barita, para uma parte de cimento. As baritas 

utilizadas foram: creme – proveniente do Estado de São Paulo, branca – proveniente do 

Estado da Paraíba, roxa – proveniente do Estado da Bahia. Um paquímetro analógico da 
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marca Mitutoyo foi utilizado para determinar a média de cinco medições da espessura de cada 

placa confeccionada. 

As análises químicas das amostras de argamassa de barita foram realizadas no NANOLAB / 

REDEMAT / UFOP, utilizando o espectrômetro de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva, marca Shimadzu, modelo EDX-720, com tubo de ródio e detector de silício-lítio. 

Para as irradiações das amostras foi utilizado um equipamento de raios X industrial HF320, 

marca PANTAK, com potenciais aplicados ao tubo de 60kV, 80kV, 120kV, 150kV e corrente 

de 1mA. Utilizando as qualidades de feixes de raios X, nível radiodiagnóstico, RQR4, RQR6, 

RQR9 e RQR10 especificadas na norma IEC61267. Essas qualidades estão implantadas no 

laboratório de metrologia do (CRCN-NE/CNEN), conforme as características especificadas 

na Tabela 10. 

Tabela 10 – Qualidades de feixes de raios X nível radiodiagnóstico 

Qualidades dos feixes de 

raios X diagnósticos 

Potencial aplicado ao tubo 

de raios X (kV) 

Filtração adicional 

(mmAl) 

RQR4 60 2,90 

RQR6 80 3,05 

RQR9 120 3,90 

RQR10 150 4,40 

 

Para aferir as medidas dos espectros de raios X foi utilizado um sistema espectrométrico da 

Amptek, constituído por um detector de CdTe acoplado a um pré-amplificador , modelo XR-

100-CdTe. Um amplificador e fonte de alta tensão, modelo PX2T-CdTe e um analisador 

multicanal (MCA), modelo MCA8000A, operado com 1024 canais. 

Além disso, foi utilizado um software de aquisição de dados (ADMCA), cuja finalidade é 

gerenciar todos os dados registrados em cada canal do analisador multicanal e transformar 

esses dados em curvas de distribuição de altura de pulsos. A curva de calibração do detector 

foi determinada utilizando três fontes distintas de radioisótopos, cujos canais foram 

relacionados às respectivas energias, conforme expresso na Tabela 11. O ganho do 

amplificador utilizado foi de 4,5. 

As medidas dos espectros foram aferidas com o detector posicionado a uma distância de 

340cm do ponto focal, sendo as placas de argamassas de barita ou conjunto delas, 

posicionadas a 50cm de distância foco-placa. O posicionamento do detector foi realizado 

utilizando o arranjo de calibração, com colimador de feixes e seu alinhamento com o raio 

central do feixe de radiação foi realizado por meio do uso de lasers convergentes. 

 

Tabela 11 – Radioisótopos utilizados na calibração. 
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Radioisótopo Energia (keV) Canal associado no MCA 
 

241
Am 

59,54 501 

13,95 115 
 

109
Cd 

22,10 184 

88 744 
133

Ba 81 683 

 

Para determinação das camadas semirredutoras (CSR) foram obtidos os espectros sem as 

placas (espectros iniciais de cada qualidade de raios X) e os espectros transmitidos, com a 

presença de cada placa e suas combinações. As áreas dos espectros obtidas, em função da 

espessura total das placas, foram utilizadas para determinação das curvas de atenuação. A 

partir dessas curvas obtidas, foram determinados os valores das CSR.  

 

 

4.1 – ANÁLISES QUÍMICAS DOS MATERIAIS 

 

A determinação da composição química das amostras de barita estudadas foi de fundamental 

importância para a caracterização desses materiais. Por ser uma técnica instrumental muito 

reprodutível, rápida e precisa, a fluorescência de raios X (FRX) é o método mais usual para 

determinação da composição química dos materiais (BARBA; FELIU, 1997). Na análise 

química foi utilizado um espectrômetro por fluorescência de raios X (EDX-720, Shimadzu), 

em uma atmosfera a vácuo, empregando o método semi-quantitativo para determinação dos 

elementos presentes nas amostras analisadas.  

 

4.1.1 – DENSIDADE DOS MATERIAIS: TÉCNICA UTILIZADA 

 

A densidade das amostras de barita foi determinada no laboratório de Análise Química (EC4) 

do CDTN/CNEN e no laboratório de análises da Fundação GORCEIX, em Ouro Preto-MG, 

utilizando o método do picnômetro a vácuo e tendo como líquido penetrante de referência o 

álcool. O método utilizado foi o picnômetro a vácuo e tendo como líquido penetrante de 

referência o álcool. O procedimento para obter a densidade dos materiais consiste das 

seguintes etapas: 

- Pesar o picnômetro previamente limpo e seco em estufa a 110
o
C;  

- Colocar no picnômetro, por meio de um funil, ±5,0 g da amostra previamente seca em estufa 

a 110
o
C durante 60 minutos. Pesar e anotar; 

- Adicionar álcool até a metade do picnômetro e agitar lentamente; 
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- Levar o picnômetro ao dessecador conectado a uma bomba de vácuo de ± 600 mm de Hg 

durante 20 minutos, até o desaparecimento de bolhas de ar;  

- Completar o volume do picnômetro com álcool, adicionando vagarosamente pelas paredes 

do aparelho para que a amostra se mantenha inerte no fundo. Pesar e anotar; 

- Lavar o picnômetro, retirando toda a amostra, secar em estufa a 110
o
C, esfriar em 

dessecador, aferir com álcool. Pesar e anotar. 

As pesagens que envolvem álcool devem ser feitas rapidamente, para evitar a volatilização do 

mesmo e uma possível absorção de umidade. 

Para se calcular a densidade do material foi utilizada a seguinte equação: 

 

                                           
  aamostra dCEABBAD 

1
)()(

                      Equação 11 

Em que: 

A = massa do picnômetro vazio 

(B-A) = massa da amostra 

C = massa do picnômetro + amostra + álcool (após a dessecagem) 

E = massa do picnômetro + álcool 

[(B-A+E)-C] = massa do álcool deslocado 

da = densidade do álcool (0,81g/cm
3
) 
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4.2 – CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS MATERIAIS 

 

A análise granulométrica das amostras de barita estudadas foi realizada em Ouro Preto-MG, 

no laboratório de mineralogia da Fundação GORCEIX, que possui o cicloclassificador 

modelo CL-502. Esse equipamento faz a coleta de partículas dentro de faixas granulométricas 

bem precisas, dentro dos corpos e câmaras do ápex dos cinco ciclones que constituem a sua 

respectiva base. O cicloclassificador consiste numa curta seção cilíndrica (câmara do vórtex), 

com uma entrada tangencial, com uma das extremidades contendo uma abertura central 

proeminente, denominada vórtex finder, e outra extremidade, conectada a uma seção cônica, 

dotada de uma abertura em sua parte mais estreita, denominada de ápex. 

No processo de análise granulométrica no cicloclassificador, as partículas a serem 

classificadas são alimentadas no ciclone na forma de suspensão em água. Elas e são 

centrifugadas da forma usual, com as partículas mais pesadas movendo-se em direção à 

parede cônica, em sentido ascendente, junto com uma parte da água, para a câmara do ápex. 

Com uma escolha adequada do diâmetro do ápex e das dimensões da câmara, as partículas são 

submetidas a forte agitação, e tendem a ser levadas de volta à porção cônica do ciclone, onde 

são novamente centrifugadas. As partículas menores que a dimensão-limite do ciclone tem 

peso insuficiente para serem influenciadas pelas forças centrífugas presentes, e tendem a 

permanecer junto com a água que sai do ciclone através da abertura do vórtex. As partículas 

maiores que a dimensão-limite são centrifugadas para fora da corrente de água e permanecem 

dentro do ciclone e na câmara do ápex. A convergência para um número infinito de 

reciclagens e para uma classificação ideal torna-se assim uma função do tempo transcorrido. 

A geometria dos ciclones no cicloclassificador define as dimensões-limite de separação que 

os mesmos apresentarão para certa vazão. Mais especificamente, é a área de entrada e o 

diâmetro de saída do vórtex que são os fatores que controlam o processo de granulometria. 

Para uma vazão fixa, uma redução na área da entrada do ciclone produz um aumento 

correspondente na velocidade de entrada e um aumento nas forças centrífugas dentro do 

ciclone, o qual então irá reter uma partícula de dimensão menor. Também, uma redução no 

diâmetro da saída do vórtex significa um corte mais próximo do eixo do ciclone, efeito que 

também contribui para a retenção de partículas menores. 

No cicloclassificador, os ciclones são arranjados em série, de forma que a saída do vórtex de 

cada unidade alimenta o próximo da linha. Há uma redução sucessiva na área de entrada e no 

diâmetro de saída do vórtex em cada ciclone na direção do fluxo e, consequentemente, há uma 

redução sucessiva na dimensão-limite de separação das partículas dos ciclones. Numa 
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determinação da granulometria, a fração mais grossa do material analisado é recolhida no 

ciclone número 1 e a fração mais fina do material é recolhida no ciclone número 5. 

Há quatro variáveis operacionais importantes, as quais determinam as dimensões efetivas de 

separação das partículas dos cinco ciclones no cicloclassificador: vazão de água, temperatura 

da água, densidade das partículas e tempo de decantação. 

O cicloclassificador, antes de sair de fábrica, é testado e calibrado e inspecionado de forma a 

garantir a separação nas dimensões citadas no certificado de calibração do equipamento.  

 

4.3 – QUALIDADES DE FEIXES DE RAIOS X 

 

A qualidade de um feixe de raios X pode ser expressa em termos da energia média do feixe, 

da resolução do espectro, dos valores da primeira e segunda camada semirredutoras, como 

também, da tensão aplicada ao tubo e da filtração total. 

A norma IEC 61267 (International Eletrotechnical Comission, 2005) define as qualidades 

para os feixes de raios X diagnósticos. Desde então, estas qualidades são divididos em dois 

grupos: não atenuadas e atenuados. O padrão IEC definido livre de radiação espalhada são 

chamados RQR, RQA, RQC, RQT, RQR-M e RQAM e as qualidades que incluem a radiação 

dispersa devido à presença do paciente, são chamadas RQN, RQB, RQN-M e RQB-M [IEC, 

2005]. 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes qualidades de raios X de referência, determinadas 

na norma IEC 61267 (RQR - nível radiodiagnóstico), que também estão implantadas no 

laboratório de metrologia do CRCN, conforme expresso na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Características das qualidades RQR, implantadas no CRCN/CNEN. 

 

Qualidades 

 

Tensão (kV) 

Filtração 

adicional 

(mm Al) 

 

1o CSR 

(mm Al) 

 

2
o
 CSR 

(mm Al) 

RQR4 60 2,90  2,19  2,96 

RQR6 80 3,05 3,01  4,36  

RQR9 120 3,90  5,00  7,40  

RQR10 150 4,40  6,57  9,13  
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4.4 – EQUIPAMENTO 

 

Em metrologia, a implantação de feixes padronizados aplicados à radiologia diagnóstica visa 

possibilitar uma calibração adequada para cada tipo de instrumento, contendo um espectro de 

radiação similar ao feixe utilizado em procedimentos práticos. 

Para irradiação dos corpos de prova, cuja finalidade é obter as curvas de atenuação, o Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE/CNEN disponibilizou o laboratório 

de raios X do serviço de metrologia das radiações ionizantes. Esse laboratório possui o 

seguinte equipamento, que foi necessário para a concretização deste projeto: 

- Equipamento de raios X industrial, HF320 da marca Pantak; 

 

4.5 – SISTEMAS DE MEDIDAS DE RADIAÇÃO 

 

Os sistemas de medidas que foram utilizados para determinação da dosimetria e medidas de 

atenuação na faixa de radiodiagnóstico são os seguintes: 

- Sistema de medidas da Nuclear Enterprises Technology Ltda. constituído por um 

eletrômetro, modelo NE 2670, série 148, e uma câmara de ionização de 600cc, modelo NE 

2575C, série 518, polaridade -250 Volts. A câmara de ionização desse sistema possui 

certificação emitida pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD/CNEN. 

- Sistema de medidas constituído por um eletrômetro da Keithley, modelo 6517A, série 

1131561, e uma câmara de ionização da Radcal Corporation de 6 cm
3
, modelo RC6, série 

15674. A câmara de ionização desse sistema possui certificação emitida pelo instituto alemão 

Physikalisch Technische Bundesanstalt – PTB. 

Além dos sistemas de medidas, estão sendo utilizados os seguintes sistemas auxiliares às 

medições:  

- Termômetro digital (Hart Scientific), modelo 1529 chub-E4; 

- Barômetro digital (Druck), modelo DPI 740; 

- Higrômetro digital (Instrutherm, modelo HTR-170); 

- Bancos ópticos, suportes e garras para auxílio nos arranjos experimentais. 
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4.5.1 – ESPECTRÔMETRO DE CdTe 

 

Para realização das medidas dos espectros de transmissão obtidos nas qualidades de radiação 

X nível radiodiagnóstico foi utilizado um sistema espectrométrico da Amptek, constituído 

por: 

- Sistema de detecção: detector de CdTe, acoplado a um pré-amplificador, modelo XR-100T-

CdTe, série N2933; 

- Sistema eletrônico: amplificador e fonte de alta tensão, modelo PX2T-CdTe, série 3036 e 

analisador multicanal (MCA) com até 16000 canais, modelo MCA8000A, série 3287. O 

MCA foi operado com 1024 canais; 

- Sistema de aquisição de dados: software de aquisição de dados ADMCA. Esse software 

gerencia todos os dados registrados em cada canal do MCA, transformando-os em curvas de 

distribuição de altura de pulsos; 

- Sistema de colimação (pinholes): colimadores de tungstênio, modelo EXVC, de diâmetros 

de 25 a 2.000 µm e espessuras de 1 e 2 mm. Os colimadores são utilizados junto ao detector, 

com a finalidade de reduzir a intensidade do feixe de radiação que irá interagir com o 

detector, evitando o empilhamento de pulsos. 

 

4.5.2 – MEDIDAS DOS ESPECTROS DE RAIOS X 

 

Os espectros de raios X que servirão de base para expressar a atenuação dos materiais 

utilizados foram determinados por meio de espectrometria com o detector de CdTe. 

O detector é acoplado aos seguintes equipamentos: pré-amplificador, amplificador, fonte de 

alta tensão e analisador multicanal (MCA). Os dados provenientes do MCA são controlados 

pelo software ADMCA, que fornece arquivos de saída com extensão “mca” (arquivo de texto) 

para cada espectro adquirido com o sistema espectrométrico. 

A curva de calibração do detector em termos de conversão canal em energia foi determinada 

utilizando as fontes radioativas padrões, com o módulo RTD do espectrômetro ligado. Esse 

detector foi posicionado a uma distância foco-detector (DFD) de 340cm, com o feixe 

colimado, sendo a distância foco-colimador (DFCol) igual a metade da DFD. 

O arranjo experimental do laboratório em que o aparelho de raios X está instalado é formado 

por trilhos de aço fixados no piso. Sobre esses trilhos existe um carrinho móvel que é 

composto de trilhos ópticos para fixação do detector de medida. 
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A Figura 17 mostra o arranjo para as medidas aferidas com câmara de ionização. A Figura 18 

expressa o arranjo experimental para a medida do espectro. 

 

 

 
Figura 17 – Esquema ilustrativo do arranjo de irradiação da placa (corpo de prova) com indicação dos 

componentes usados durante a exposição à radiação com raios X. 

 

 

 

 
Figura 18 – Arranjo experimental para determinação dos espectros de radiação X. 

 

O efeito de empilhamento de fótons foi minimizado também pelo uso de pequenos 

colimadores (pinholes) e de menores correntes de tubo possíveis. O posicionamento do 

detector foi realizado utilizando o arranjo de calibração, e seu alinhamento com o raio central 

do feixe de radiação foi realizado por meio do uso de lasers. 

Espectrômetro 

Placa de Barita 
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4.5.3 – DETECTOR DE CdTe 

 

Os espectros de raios X que serviram de base para padronização foram determinados 

utilizando o sistema de espectrometria com o detector de CdTe. O detector de CdTe é 

acoplado ao pré-amplificador, amplificador, analisador multicanal e fonte de alta tensão, além 

de ser resfriado termoeletricamente por meio de células de Peltier. Os dados provenientes do 

MCA foram controlados por meio do software ADMCA da Amptek Inc,. Este software 

fornece arquivos de saída, com extensão “mca” (arquivo de texto) para cada espectro 

adquirido com o sistema espectrométrico. As alturas de pulsos registrados em cada canal do 

MCA foram utilizadas para correção do espectro de raios X e a curva de calibração do 

detector, em termos de conversão de canal em energia, foi determinada utilizando as fontes 

radioativas de referência, com o módulo RTD ligado. Para corrigir os espectros de saída 

(distribuição de altura de pulsos) do MCA é necessário conhecer a resposta do detector para 

cada energia do fóton incidente, dentro da faixa de energia em que se deseja obter o espectro. 

Para isso, foram levados em consideração os seguintes componentes: cristal de CdTe de 

3x3x1 mm
3
; janela de berílio do detector de 250 µm; os colimadores de tungstênio de 1 mm e 

0,4 mm de diâmetro interno; o espaçador de chumbo para os colimadores com comprimento 

de 35 mm e diâmetro interno de 3 mm; e o compartimento do detector com espessura de 

250µm de níquel na parte frontal. As deposições de camadas de 0,2 µm de espessura de índio 

(anodo) e de platina (catodo) no cristal também foram consideradas. Este detector de CdTe foi 

colocado a uma distância foco-detector (DFD) de 340 cm, com o feixe colimado, sendo a 

distância foco-colimador (DFCol) igual à metade da DFD.  O efeito do empilhamento de 

fótons também foi minimizado mediante o uso de pinholes e utilização das menores correntes 

de tubo possíveis. O posicionamento do detector foi realizado por meio dos setups de cada 

sistema de radiação X e seu alinhamento com o raio central do feixe de radiação foi realizado 

mediante o uso de lasers (SANTOS, 2009).  

 

4.5.4 – CALIBRAÇÃO DO SISTEMA ESPECTROMÉTRICO  

 

A calibração do espectrômetro foi realizada a partir dos espectros medidos com fontes 

radioativas padrão, emissoras de raios X e gama dentro da faixa de energia de utilização do 

sistema. Os tempos de irradiação foram determinados de modo que os erros associados à 

estatística de contagens se mantivessem inferiores a 5% para os picos mais intensos. As fontes 

radioativas utilizadas estão indicadas na Tabela 11. 
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As curvas de calibração do sistema de detecção foram determinadas pela correlação canal-

energia das fontes radioativas, ou seja, o número de canal correspondente a cada energia. Para 

determinar o canal central de cada pico de interesse, foi realizada a interpolação de uma 

distribuição Gaussiana do número total de eventos por canal do pico pelo método dos 

mínimos quadrados, ponderado pela incerteza do número de contagens. Uma vez determinada 

a eficiência intrínseca para a absorção total de energia para algumas energias, é desejável que 

se ajuste uma função a estes pontos para que seja possível corrigir espectros medidos com 

picos em energias diferentes, ou ainda um espectro continuo (ROSADO, 2008).  Uma curva 

de eficiência para o detector utilizado nesta pesquisa foi simulada por Tomal (TOMAL, 

2013), utilizando os dados de espectros medidos com as fontes padrão usadas na calibração do 

espectrômetro.  

A curva de calibração foi determinada por meio da interpolação de uma função linear das 

energias em função do número do canal central pelo método dos mínimos quadrados, 

ponderado pela incerteza no número dos canais, utilizando o programa computacional 

Microcal Origin 8.1
®

, seguindo a relação abaixo: 

                                                            

                                             (   )                                                                               Equação 12 

 

Sendo A e B os coeficientes de ajuste linear e angular da equação respectivamente. O espectro 

de saída do multicanal é representado em altura de pulso por canal. 

 

4.5.5 – ESPECTROS DE RADIAÇÃO X 

 

Foram realizadas medições dos espectros de radiação X para as qualidades RQR da IEC. O 

espectrômetro de CdTe foi colocado a uma distancia de 3,40 metros do equipamento de raios 

X e o alinhamento foi realizado com auxilio de um feixe de raio laser . A taxa de contagem 

foi mantida sempre menor do que 1500 cps, como recomendado pelo fabricante. O ganho de 

tensão do amplificador foi ajustado em 4,5 e o número de canais do conversor A/D multicanal 

foi fixado em 1024 canais. Além disto, foi utilizado em todas as medições o sistema RTD. A 

corrente utilizada no equipamento de raios X foi 1mA. O tempo de contagem foi de 30 

minutos para todos os espectros. 
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4.5.6- DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA INTRÍNSECA PARA A ABSORÇÃO 

TOTAL DE ENERGIA 

 

É possível determinar uma função (ROSADO, 2008) de eficiência intrínseca para absorção 

total de energia a partir de relações teóricas ou semi-empíricas, representada pelas Equações 

13 e 14 abaixo. 

                                       
)(

)(
)()(

EN

EN
EE

verdadeiro

Fi                                              Equação 13 

 

Onde i(E) é a eficiência intrínseca para a absorção total de energia em uma energia (E), N(E) 

é o número de eventos detectados, Nverdadeiro é o numero real de eventos que incidiram no 

detector e F(E) é a probabilidade ou eficiência de produção de efeito fotoelétrico no detector 

para uma dada energia E. 
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Onde (/)F e (/)T são os coeficientes de atenuação em massa para efeito fotoelétrico e 

total, respectivamente, para o composto do material do detector CdTe para a energia E,  é a 

densidade para o material CdTe e tCdTe é a espessura de material do detector CdTe. 

As seguintes correções para as interações da radiação com a matéria do detector precisam ser 

feitas: 

- Fração de escape de raios X característicos; 

- Efeito Compton; 

- Eficiência intrínseca para a absorção total de energia; 

- Atenuação devida aos materiais do detector. 

 

4.5.7 – CORREÇÃO DOS ESPECTROS 

 

Após a medição dos espectros de radiação, é necessário que sejam feitas correções para 

diversas interações da radiação com os materiais constituintes do detector, correções devido a 

materiais que estejam atenuando a radiação e a determinação de sua energia média. Foi 

utilizado um programa computacional que realiza as seguintes correções para as interações da 

radiação com a matéria do detector: fração de escape de raios X característicos, efeito 

Compton, Eficiência intrínseca para a absorção total de energia e atenuação devida aos 

materiais do detector. No arquivo de saída, o programa fornece entre outras informações a 

energia média do espectro. 
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Em se tratando de metrologia, a caracterização mais completa de um feixe de radiação é feita 

através de seu espetro de energia, mas o uso de detectores para medição desses espectros 

apresenta limitações físicas que os impedem de medir diretamente esses espectros com 

exatidão. No entanto, o conhecimento do material do detector, bem como do tipo de radiação 

incidente e dos possíveis meios de interações podem ser utilizados para corrigir os espectros 

medidos. 

Assim, uma rotina de correção de espectros medidos experimentalmente pelo detector de 

CdTe foi desenvolvida por pesquisadores do laboratório de dosimetria do instituto de física da 

Universidade de São Paulo – USP, que cordialmente disponibilizou o respectivo programa de 

correção de espectros para ser usado nesta pesquisa. 

Os espectros primários e os transmitidos foram corrigidos pela resposta em energia do 

espectrômetro e por fatores geométricos utilizando um programa computacional escrito em 

Matlab (The MathWorks Inc,). Esse programa executou metodologias de correção propostas 

pela literatura e fez correções para efeito Compton, picos de escape e eficiência do detector. 

Além de que, calibrou a área do espectro corrigido pelo valor de kerma no ar ponderado. 

As incertezas consideradas na determinação da energia média foi o desvio padrão das medidas 

a um nível de significância de 95,45%. Na determinação da fluência de fótons, kerma no ar, 

rendimento, equivalente de dose ambiental, cada espectro foi trazido de 340cm para 100cm de 

distância fonte-detector, utilizando a lei do inverso do quadrado da distância. 

 

4.5.8 OBTENÇÃO DA ENERGIA MÉDIA DOS ESPECTROS MEDIDOS 

  

Para estimar a energia média em cada espetro a expressão abaixo foi utilizada: 

                                
∑  [

  (  )

  
] 

      (   )

 
                                                           Equação 15 

 

Onde é dΦ(En) é o número de fótons da distribuição do espectro de energia no intervalo de 

energia ∆E, cuja energia é En e Φ é a fluência de fótons (ATTIX, 1986). 

 

4.5.9 OBTENÇÃO DA CAMADA SEMIREDUTORA (CSR)  

 

A CSR é definida como a espessura de um determinado material absorvedor necessária para 

reduzir a intensidade do feixe de raios X a 50% do valor inicial, em condições de boa 

geometria. As CSRs de feixes de raios X transmitidos em relação às espessuras de materiais 
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de argamassa de barita branca, creme e roxa foram determinadas nesta pesquisa. Valores da 

intensidade dos feixes de 20 a 100% foram obtidas da área de cada espectro de raios X que 

foram atenuados por placas de argamassa de barita de diferentes espessuras (ver Tabela 4, 5 e 

6); em qualidades IEC, RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10. 

A intensidade transmitida em função da espessura das amostras de barita determinou o valor 

da CSR por regressão linear.   

 

 

4.6 - DETERMINAÇÕES DE GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS ICRU  

 

As medidas das grandezas equivalentes de Equivalente de dose ambiental, kerma no ar e dose 

efetiva foram calculadas utilizando os espectros medidos nas qualidades IEC para raios X 

diagnósticos, utilizando materiais de três tipos de barita, coletados em três regiões do Brasil. 

Os espectros foram medidos variando as espessuras das placas de cada material estudado, 

objetivando medir o H*(10), kerma no ar e a dose efetiva para efeito de comparação destes 

materiais, em termos de eficiência de blindagens, em ambientes de radiologia e proteção à 

radiação. Os espectros foram medidos a 340cm e todas as grandezas foram calculadas à 

100cm de distância do ponto focal do aparelho de raios X, utilizado os coeficientes de 

conversão do kerma no ar incidente para a grandeza H*(10) e dose efetiva, E, publicados na 

ICRU 57 (ICRU, 1998a). As grandezas H*, , K e dose efetiva foram determinadas para cada 

espectro de fóton medido nas qualidades RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 dos diferentes 

materiais de barita estudados (branca, creme e roxa), por meio dos coeficientes de conversão, 

como recomendado pelo ICRU (ICRU, 1998a). Foram também determinados os rendimentos 

nas diferentes espessuras de barita considerando essas grandezas ICRU. A Figura 19 – 

Coeficientes de conversão para H* e E (ICRU, 1998a) Figura 19 apresenta os coeficientes 

de conversão do kerma no ar para H* e dose efetiva. 

A energia média, kerma no ar, equivalente de dose ambiental e dose efetiva foram 

determinadas do espectro de kerma corrigido. O kerma no ar foi calculado do espectro de 

fluência, (E) (fótons mm
−2

) usando o coeficiente de absorção de energia mássico como segue 

(ICRU, 1998a): 

                                    )()()( (E)Kair EEE air
tr




                                                         Equação 16 

Onde (μtr/ρ) é o coeficiente de transferência de energia mássico, o qual está relacionado com o 

coeficiente de absorção de energia mássico (μen/ρ) por:  
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                                                )1)(( )( gentr 







                                                    Equação 17 

Onde g é a fração de energia de partículas carregadas que está sendo convertida em partículas 

não carregada. Para fótons com energia de radiodiagnóstico, quando o meio é o ar, g é muito 

pequeno e (μtr/ρ) = (μen/ρ) e são aproximadamente iguais. O valor de kerma no ar foi 

calculado integrando todo o espectro de kerma no ar. 

O equivalente de dose ambiental foi calculado de acordo com a equação abaixo: 

                                  dEECEKH H

E

air )()( (10)* )10(*

0

max

                                  Equação 18 

Onde CH (10)(E),  em unidades de (Sv Gy
−1

), é o coeficiente de converção do kerma no ar pelo 

equivalente de dose ambiental, para fotons monoenergicos , dado pela ICRU (ICRU, 1998a). 

A dose efetiva foi calculada do espectro de kerma no ar usando a seguinte relação: 

                                      dEECEK E

E

air )()( E
max

0

                                            Equação 19 

CE(E), em unidades de Sv Gy
−1

 é o coeficiente de conversão do kerma no ar para dose efetiva, 

para fótons monoenergéticos, extraído do publicação ICRU (ICRU, 1998). 

 
Figura 19 – Coeficientes de conversão para H* e E (ICRU, 1998a). 

 

 

4.8 – DETERMINAÇÕES DOS FATORES DE ATENUAÇÃO PARA TRÊS TIPOS 
BARITAS 
 

Das medidas experimentais dos espectros transmitidos e da atenuação das placas de barita em 

termos da fluência de fótons, , foi calculada a atenuação em termos do kerma no ar, como 

pode ser visto no item 4.7. Nesta pesquisa, os valores de atenuação para espectros primários 
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atenuados por diferentes espessuras de placas para três tipos de barita, foram calculados em 

termos do kerma no ar, equivalente de dose ambiental, fluência de fótons e dose efetiva. 

 

4.8.1 - Cálculo da atenuação em termos do Kerma no ar 

 

A atenuação em termos do kerma no ar foi obtida seguindo a metodologia de Peixoto 

[Peixoto, 1995]. Os valores de kerma, calculados dos espectros medidos para as diferentes 

espessuras de placas de barita foram determinados como segue: 
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                                                                        Equação 20 

Onde: 

0][ arK   = kerma no ar devido ao espectro primário e  

1][ arK  - kerma no ar devido ao espectro transmitido pela placa de barita 

 

O desvio padrão do valor de atenuação em cada espessura de placa de barita foi calculado 

como segue: 
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                                                                           Equação 21 

 

Onde  1 é a fluência para o feixe transmitido pela placa de barita. 

 

 

4.8.2 - Cálculo da atenuação em termos do Equivalente de Dose Ambiental H*(10) 

 

Os valores de atenuação em termos da grandeza equivalente de dose ambiental, H*(10) , 

foram calculados seguindo a metodologia de Peixoto [Peixoto, 1995] para os espectros 

primários e transmitidos pelas placas de barita, medidos neste estudo. 
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                                                                 Equação 22 

Onde  

0 é a fluência para o espectro primário; 

1 é a fluência para o feixe transmitido pela placa de barita. 

 

O desvio padrão para as atenuações foram calculados seguindo a relação abaixo: 
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 Equação 23 

 

Onde: 

 

0]/*[ HS  = desvio padrão de H*(10)/ 0  para o espectro primário; 

1)/*( HS  = desvio padrão de H*(10)/ 1  para o espectro transmitido 

 

Sendo a razão de  
1

0




 igual a: 

                                                  
01

0 1




 S

                                                             Equação 24 

 

O valor final para o desvio padrão foi determinado pela relação [Peixoto, 1995]: 
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                                     Equação 25 

 
4.8.3 - Cálculo da atenuação em termos da Dose Efetiva 

 

Nesta pesquisa a dose efetiva foi determinada do kerma no ar dos espectros medido (ver item 

4.6), utilizando os coeficientes de conversão da ICRU [ICRU, 1998]. A atenuação em termos 

da dose efetiva, /EA  devido ás várias espessuras de placas de barita foi determinado pelo 

quociente entre os valores de 0]/[ E , do espectro primário pelo o valor de  1]/[ E , para o 

espectro transmitido nas diferentes placas de barita, como segue [Peixoto, 1995]: 
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                                                                       Equação 26 

 

Onde  

0 é a fluência para o espectro primário; 

1 é a fluência para o feixe transmitido pela placa de barita. 

 

O cálculo do desvio padrão da atenuação em termos da dose efetiva levou em consideração 

tanto a razão de 
1

0

]/[

]/[





E

E
 bem como a razão de 

1

0




 e foi determinado pela relação abaixo: 
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       Equação 27 

 

Onde: 

 

0]/[ ES  = desvio padrão de E/ 0  para o espectro primário; 

1)/( ES  = desvio padrão de E/ 1  para o espectro transmitido 

 

O cálculo final do desvio padrão da atenuação para a dose efetiva seguiu a relação [Peixoto, 

1995]: 
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                                                   Equação 28 

 

 

 

4.7 – DETERMINAÇÕES DOS COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO MÁSSICOS 

 

De acordo com a lei do decaimento exponencial, o coeficiente de atenuação de massa pode 

ser determinado para feixe de raios X estreitos, utilizando a seguinte relação: 

 

                                             Equação 29 

   

Onde Io e I são as intensidades sem absorvedor e com absorvedor, respectivamente. “t” 

expressa a densidade do material e µ/ o coeficiente de atenuação de massa do material 

investigado. 

 

Segundo Morabad et.al. (MORABAD, 2010), para determinada energia do fóton, os valores 

de atenuação podem ser obtidos em função da espessura do material investigado, no alcance 

de transmissão entre 2% e 50%. 

O procedimento experimental adotado para determinar o coeficiente de atenuação de massa 

(µ/) foi o seguinte: utilizando as qualidades de raios X diagnósticos: RQR4, RQR6, RQR9 e 

RQR10, um feixe de fótons de energia variável passou através de um colimador e foi incidido 

em amostras de argamassas de barita confeccionadas em forma de placas. O feixe de fótons 

transmitido passou através de outro colimador e alcançou um detector de raios X CdTe. As 

medidas de atenuação do feixe de raios X foram obtidas em condições de boa geometria, com 

])exp[( tII o
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feixe estreito, visando reduzir a quantidade de radiação espalhada que chegava ao detector. 

Para isso, foram selecionadas as placas de argamassa de barita com espessuras que 

possibilitasse a transmissão da radiação numa faixa de valores entre 50% – 2%. Da fração de 

intensidade transmitida, o kerma no ar incidente foi calculado para cada uma das espessuras 

do material. A respectiva inclinação da reta é o (µ/), que expressa o logaritmo neperiano (ln) 

da intensidade transmitida versus a espessura de argamassa de barita.  

Para efeito de comparação, uma segunda metodologia, as composições atômicas dos três tipos 

de argamassas de barita estudados (barita branca, barita creme e barita roxa) foram também 

utilizadas no cálculo do (µ/) teórico, utilizando o programa WinXcom. 

Utilizando fração em massa dos elementos que compõem a argamassa de barita, foram 

obtidos os valores do coeficiente de atenuação mássico em função da energia com valores 

fornecidos pelo banco de dados XCOM/NIST (BERGER, 1999), para efeito de comparação 

com os dados experimentais medidos utilizando os valores de atenuação medidos na 

espectrometria de raios X. 

  

4.8 – INCERTEZAS DE MEDIÇÃO 

 

A incerteza do µ/ρ experimental foi calculada considerando os erros na intensidade incidente 

(I) e intensidade transmitida (I0), como também, nas espessuras das amostras (t) e contagens 

nas estatísticas. Foi utilizada a seguinte fórmula de propagação de erro: 

 

                                                                                                                                                                Equação 30 

 

Onde t é a densidade de área (espessura que corresponde à massa por unidade de área em 

g/cm3), Io, I e t são os erros nas intensidades Io, I e espessura t das amostras. 

A incerteza padrão combinada é dada para um desvio padrão, porém podemos determinar a 

incerteza global para certo nível de confiança. Isto pode ser feito utilizado o fator de 

abrangência k. Multiplicado a incerteza padrão combinada pelo fator de abrangência temos a 

incerteza expandida. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – ANÁLISES QUÍMICAS POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

 

Na Tabela 13 estão dispostos os elementos químicos analisados por fluorescência de raios X, 

no laboratório de análises da Fundação GORCEIX, em Ouro Preto-MG, em cada uma das 

amostras estudadas. Em que: BBB (barita branca bruta), BBM (barita branca mista), BRM 

(barita roxa mista), BRB (barita roxa bruta), BCM (barita creme mista). Para uma melhor 

comparação e visualização estes mesmos resultados são apresentados na Figura 20. 

Tabela 13 – Composição química das amostras de barita (análise UFOP). 

 

 

Elemento Químico  

Composição química (%) 

 

BBB 

 

=3,79g/cm
3
 

 

BBM 

 

=3,10g/cm
3
 

 

BCM 

 

=2,99g/cm
3
 

 

BRB 

 

=2,92g/cm
3
 

 

BRM 

 

=2,95g/cm
3
 

Ac - - - 0,08 - 

Ba 65,22 60,90 54,47 28,68 42,62 

Ca 0,69 0,69 17,92 0,49 0,24 

Ce 4,13 3,60 - 2,83 - 

Cu - - - 0,03 - 

Fe - 1,31 4,53 1,68 17,16 

K - - - 1,76 0,49 

Nb - - 0,06 - - 

Nd - - 0,67 - - 

Pr 2,06 2,03 1,35 1,32 - 

S 12,39 12,11 9,11 6,07 8,53 

Si 14,29 18,27 11,57 56,59 29,61 

Sr 1,19 0,99 0,26 0,46 0,97 

Zr 0,03 0,11 0,07 0,02 0,37 

 

Observa-se que a composição química das amostras de barita bruta analisadas é 

predominantemente constituída pelos elementos químicos bário, silício e enxofre. Em 

percentual menor, destacam-se os seguintes elementos: cálcio, cério. Baseando-se nos dados 

apresentados na Em que: BBB (barita branca bruta), BBM (barita branca mista), BRM (barita 

roxa mista), BRB (barita roxa bruta), BCM (barita creme mista). Para uma melhor 

comparação e visualização estes mesmos resultados são apresentados na Figura 20. 

Tabela 13 foi pressuposto que o elevado teor de silício presente nas amostras de barita 

analisadas deve-se à presença de minerais argilosos e não argilosos, que possuem o elemento 

silício na sua composição química. O grupo de minerais a que pertence a barita apresenta 

estrutura ortorrômbica e fórmula geral BaSO4. O bário é o elemento químico mais comum e 
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abundante, presente no composto com um percentual em torno de 65,22% para a barita branca 

pura. No entanto, a presença de outros elementos químicos pode reduzir este teor 

significativamente. Quando isenta de impurezas, a cor mais comum da barita é branca a cinza 

clara. Entretanto, devido à presença de matéria carbonosa e óxidos de ferro (presentes nas 

baritas: branca, creme e roxa), a coloração desse mineral pode variar ao cinza escuro ou rosa. 

Dentre as amostras de barita estudadas, a barita branca bruta – por apresentar um maior 

percentual de bário, constitui a melhor matéria prima para o estudo da viabilidade da 

fabricação de barreiras protetoras, com propriedades de blindagem contra a radiação X.  

 

 
Figura 20 - Elementos químicos encontrados nas amostras de baritas. 

 

 

Uma análise qualitativa e quantitativa das amostras também foi realizada no laboratório de 

analise química do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CDTN/CNEN) para as amostras mistas das três baritas. Na literatura 

(ALMEIDA JR, 2013), como pode ser visualizado na Tabela 14, o maior teor encontrado na 

concentração do traço III estudado pelos autores para a barita branca  foi de SiO2 (38,10%). A 

densidade do traço estudado na literatura é inferior ao traço estudado nesta pesquisa (barita 

branca mista) em no máximo 9,36%.   
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Tabela 14 - Composição química das amostras de barita (análise CDTN) 

 

ANÁLISE 

QUÍMICA 

Composição química (%)  
BBM 

 

 =2,98 g/cm3
 

BCM 

 

 =2,96 g/cm3
 

BRM 

 

 =2,84 g/cm3
 

(ALMEIDA JR, 2013)  

Constituintes 

(BBM) - Traço III 

  =2,70 g/cm3 

BaO 36,41 32,38 18,97 7,88 

SiO2 34,20 27,90 58,97 38,10 

SO3 23,14 16,21 13,38 5,38 

Al2O3 2,10 2,41 2,12 3,36 

Pr6O11 1,21 0,58 - - 

Nd2O3 0,87 0,41 - - 

Fe2O3 0,74 3,02 5,92 0,60 

CaO 0,66 15,01 0,14 7,33 

SrO 0,50 0,11 0,27 0.07 

K2O 0,12 0,21 0,23 0,56 

ZrO2 0,06 0,04 - - 

CuO 0,02 0,01 -  

CO2 - - - 35,20 

MgO - - - 0,86 

Pm2O3 - - - 0,14 

 

 

5.2 – DENSIDADES DAS AMOSTRAS DE BARITA 

 

Os valores obtidos das densidades das amostras de barita estudadas estão expressos na Figura 

22. Baseando-se nesses valores, observa-se que a variação das densidades das baritas 

analisadas é proporcional à quantidade do elemento químico bário presente na composição 

química de cada amostra analisada, e quanto maior o percentual de bário presente na amostra, 

maior a densidade do material analisado. 
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Figura 21 – Valores das densidades das amostras de barita 

 

 
5.3 – CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

 

As Figuras 23 a 25 expressam os resultados das dimensões limite de separação em partículas 

em função dos percentuais de distribuição de tamanhos de partículas nas frações acumuladas 

de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, respectivamente, referentes à análise 

granulométrica das amostras de barita estudadas. 

Por definição, a granulometria é a distribuição, em percentagem, dos diversos tamanhos de 

grãos. Ou seja, é a determinação das dimensões das partículas do material e de suas 

respectivas percentagens de ocorrência. 

A classificação granulométrica tem grande influência nas propriedades dos materiais. Neste 

estudo, a granulometria das amostras de barita foi obtida através do método de peneiramento, 

utilizando peneiras (aberturas da malha), com determinada abertura constituindo uma série-

padrão. As Figuras mostram, para cada material analisado, a percentagem retida simples, que 

representa a percentagem retida numa determinada peneira. 

Na Figura 22, por exemplo, foram analisadas as amostras de barita branca (bruta e mista). 

Pode ser observado que na peneira de 210 micrômetros, houve a passagem de barita branca 

mista (BBM) no percentual aproximado de 80% e ficou retido na peneira 20%, enquanto que, 

nessa mesma peneira, o percentual de barita branca bruta (BBB) retida foi quase nulo. 

Caracterizando que a BBB possui uma granulometria mais fina (miúda) que a BBM. 

Na Figura 23, analisando as amostras de barita roxa (mista e bruta), pode ser observado que 

na peneira cuja abertura de malha é 149 micrômetros, houve a passagem de 20% do material 

analisado (barita roxa mista – BRM), enquanto que, para essa mesma abertura de malha, 
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quase não ocorreu passagem do material barita roxa bruta – BRB, caracterizando que a BRB 

possui granulometria mais grossa (graúda), comparada à BRM. 

A Figura 24 expressa a classificação granulométrica da amostra de barita creme mista – BCM. 

Pode ser observado que, considerando as peneiras de 210 micrômetros e 149 micrômetros, 

houve passagem de 15% e 25%, respectivamente, caracterizando que esse material possui 

granulometria um pouco mais grossa, quando comparado à barita roxa mista (BRM). 

 

 

 
Figura 22 - Análise de granulometria para a barita branca bruta (BBB) e para a barita branca mista (BBM), 

expressando os resultados das dimensões-limite de separação em partículas em função dos percentuais de 

distribuição de tamanhos de partículas nas frações acumuladas. 
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Figura 23 - Análise de granulometria para a barita roxa mista (BRM) e para a barita roxa bruta (BRB), 

expressando os resultados das dimensões-limite de separação em partículas em função dos percentuais de 

distribuição de tamanhos de partículas nas frações acumuladas. 
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Figura 24 - Análise de granulometria para a barita creme mista (BCM), expressando os resultados das 

dimensões-limite de separação em partículas em função dos percentuais de distribuição de tamanhos de 

partículas nas frações acumuladas. 

 

 

5.4 – ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura tem sido amplamente empregada na caracterização de 

minérios. Sua grande vantagem consiste na observação direta de bordas ou contorno de grãos 

e, também, em seções polidas e na caracterização de porosidade inter e intragranular. Bordas 

de grãos são locais onde se concentram um grande número de defeitos cristalinos. Nessas 

regiões estão presentes grande número de poros e estruturas resultantes da atuação de diversos 

processos no agregado policristalino, incluindo diagênese (deformação e metamorfismo) e 

processos resultantes da exposição do minério aos agentes atmosféricos (intemperismo). 

Determinar as feições, atribuindo-as a cada processo específico, ou seja, caracterizar as 

microestruturas e identificar seus mecanismos formadores é um passo fundamental para se 

conhecer determinado minério, bem como estimar seu comportamento nas diversas etapas do 

seu beneficiamento e processamento industrial. Outro aspecto importante na caracterização de 

minérios é a determinação de sua composição química. 

Nas Figuras 25 a 29 estão dispostas as imagens obtidas por MEV, mostrando detalhes da 

dimensão da granulometria para os seguintes materiais analisados: barita branca bruta (BBB), 

barita branca mista (BBM), barita creme mista (BCM), barita roxa mista e barita roxa bruta 
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(BRB), respectivamente. Por meio das imagens obtidas deste MEV foi possível determinar a 

composição química predominante nas amostras analisadas, descritas na Tabela 15.   

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de produzir imagens 

de alta ampliação e resolução. Assim, as imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter 

virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da energia 

emitida pelos elétrons. O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes 

de elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação 

de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 kV a 30 kV. Essa variação de voltagem 

permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do filamento. 

A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente 

os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. A correção 

do percurso do feixe é realizada pelas lentes condensadoras que alinham o feixe em direção à 

abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco do feixe de elétrons antes desses atingirem a 

amostra analisada. 

O EDS (energy dispersive X-ray detector) é um acessório essencial no estudo de 

caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um 

mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, mudando 

de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia adquirida, a 

qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios X. Um detector instalado na 

câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um 

determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, 

determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e assim identificar em 

instantes que mineral está sendo observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a 

determinação da composição mineral em amostras de tamanho muito reduzidos (menor que 5 

micrômetros), permitindo uma análise quase que pontual. 

A microscopia eletrônica de varredura (scanning eléctron microscopy – SEM) tem sido 

amplamente empregada na caracterização de minérios. Sua grande vantagem consiste na 

observação direta de bordas ou contorno de grãos e, também, em seções polidas e na 

caracterização de porosidade intergranular e intragranular. Bordas de grãos são locais onde se 

concentram um grande número de defeitos cristalinos. Nessas regiões estão presentes grande 

número de poros e estruturas resultantes da atuação de diversos processos no agregado 

policristalino, incluindo diagênese (deformação e metamorfismo) e processos resultantes da 

exposição do minério aos agentes atmosféricos (intemperismo). Determinar as morfologias, 

atribuindo-as a cada processo específico, ou seja, caracterizar as microestruturas e identificar 
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seus mecanismos formadores é um passo fundamental para se conhecer determinado minério. 

Bem como, estimar seu comportamento nas diversas etapas do seu beneficiamento e 

processamento industrial. Outro aspecto importante na caracterização de minérios é a 

determinação de sua composição química. Nesta pesquisa, considerando as amostras de barita 

estudadas e analisadas por MEV, foram identificados os seguintes elementos químicos: 

 

 

Figura 25 – Imagem obtida por MEV, mostrando detalhes da dimensão da granulometria da barita branca bruta 

(BBB). Os elementos químicos identificados foram: cobre, ferro, alumínio, bário, enxofre, silício, oxigênio. 
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Figura 26– Imagem obtida por MEV, mostrando detalhes da dimensão da granulometria da barita branca mista 

(BBM). Os elementos químicos identificados foram: cálcio, enxofre, alumínio, silício, bário, oxigênio. 
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Figura 27 - Imagem obtida por MEV, mostrando detalhes da dimensão da granulometria da barita creme mista 

(BCM). Os elementos químicos identificados foram: ferro, cálcio, enxofre, silício, alumínio, magnésio, oxigênio, 

bário. 
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Figura 28 - Imagem obtida por MEV, mostrando detalhes da dimensão da granulometria da barita roxa mista 

(BRM). Os elementos químicos identificados foram: bário, ferro, enxofre, silício, alumínio, oxigênio.  
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Figura 29 - Imagem obtida por MEV, mostrando detalhes da dimensão da granulometria da barita roxa bruta 

(BRB). Os elementos químicos identificados foram: ferro, cálcio, potássio, enxofre, alumínio, bário, oxigênio, 

silício. 
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Tabela 15 - Composição química das amostras analisadas pelo método MEV.  

Amostra Analisada Elementos químicos predominantes 

BBB  BBB 

 =3,79g/cm
3
 

 BBM 

 =3,10g/cm
3
 

 BCM 

 =2,99g/cm
3
 

 BRB 

 =2,92g/cm
3
 

MEV Al, Ba, Cu, Fe, 

O, S, Si 

Al, Ba, Ca, O, 

S, Si  

Al, Ba, Ca, 

Fe, Mg, O, S, 

Si  

Al, Ba, Ca, 

Fe, K, O, S, 

Si 

Fluorescência de  

raios X 

Ba, Ca, Ce, Pr, 

S, Si, Sr, Zr 

Ba, Ca, Ce, 

Pr, S, Si, Sr, 

Zr, Fe 

Ba, Ca, Pr, S, 

Si, Sr, Zr, Fe, 

Nb, Nd 

Ba, Ca, Ce, 

Cu, Fe, K, Pr, 

S, Si, Sr, Zr 

 

 

Pode ser observado na Tabela 15 que alguns dos elementos encontrados pela analise do MEV 

não foram visualizados por fluorescência de raios X (Tabela 13), como por exemplo, o 

alumínio e o oxigênio que aparecem em todas as amostras (Tabela 14). Já no Traço III (BBM) 

da literatura, estes elementos estão presentes e também foram analisados por fluorescência de 

raios X.  

 

5.5 - CAMADA SEMIRREDUTORA (CSR) 

 

A qualidade do feixe pode ser caracterizada numericamente pela camada semirredutora 

(CSR), cuja determinação é feita medindo-se a intensidade do feixe de raios X à medida que 

se acrescenta atenuadores de espessuras definidas no caminho do feixe. Fatores como a 

geometria do feixe; dosimetria; atenuadores e análise dos dados podem influenciar na 

estimativa da CSR.  

As Tabelas 16 a 18 mostram os resultados das 1ª e 2ª CSR dos materiais de barita branca, 

creme e roxa estudados. Vale ressaltar que as espessuras de cada material foram diferentes 

devido ao processo de obtenção de cada argamassa (Traços obtidos).    
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‘Tabela 16 - Valores da CSR determinados para feixes de raios X primários e transmitidos por 

materiais de baritas em qualidades IEC (barita branca), comparados com valores da literatura. 

Qualidades 

 
Barita Branca CSR (mm) CSR (mm) [Almeida Jr, 2013]  

Espessura (mm) Energia média (keV) 1.
a
 2.

a
 Energia média (keV) 1.

a
 

 

 
RQR 4 

0,00 36,44  
 

1,47 
 

 
 

3,07 

 

ISO 60 kV (45) 

 

0,35 
3,39 37,53 

5,89 38,35 

8,99 38,72 

9,28 39,36 

 
 

RQR 6 

0,00 43,22  
 

1,65 
 

 
 

3,47 

 

ISO 80 kV (57) 

 

0,57 
3,39 47,67 

5,89 50,51 

8,99 52,58 

9,28 53,31 

 
 

RQR 9 

0,00 58,44  
 

3,02 
 

 
 

6,09 

 

ISO 110 kV (79) 

 

0,86 
3,39 67,72 

5,89 74,82 

8,99 79,48 

9,28 80,55 

 
 

RQR 10 

0,00 70,85  
 

4,67 
 

 
 

9,27 

 

ISO 150 kV (104) 

 

1,40 
3,39 86,38 

5,60 91,47 

5,90 93,08 

8,99 96,87 

9,28 97,99 

 

Tabela 17 - Valores da CSR determinados para feixes de raios X primários e transmitidos por materiais de 

baritas em qualidades IEC (barita creme). 

Qualidades 

 

Barita Creme CSR (mm) 

Espessura (mm) Energia média 
(keV) 

1.
a
 2.

a
 

 

RQR 4 

0,00 36,44  

 

0,91 

 

 

1,90 

1,43 37,34 

2,87 37,81 

4,30 38,10 

4,73 38,50 

 

 

RQR 6 

0,00 43,22  

 

1,12 

 

 

2,19 

1,43 46,21 

2,87 48,73 

4,73 52,45 

8,66 57,93 

 

 

RQR 9 

0,00 58,44  

 

1,95 

 

 

3,71 

1,43 64,57 

2,87 70,03 

4,30 75,01 

4,73 77,87 

 

 

RQR 10 

0,00 70,85  

 

3,05 

 

 

6,02 

2,87 84,84 

4,30 92,80 

4,73 94,85 

10,31 99,32 
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Tabela 18 - Valores da CSR determinados para feixes de raios X primários e transmitidos por materiais de 

baritas em qualidades IEC (barita roxa). 

Qualidades 

 
Barita Roxa CSR (mm) 

Espessura (mm) Energia média 
(keV) 

1.
a
 2.

a
 

 
RQR 4 

0,00 36,44  
 

1,78 
 

 
 

3,59 
3,07 37,77 

5,64 38,37 

8,71 38,68 

11,76 38,97 

 
 

RQR 6 

0,00 43,22  
 

2,25 
 

 
 

4,38 
3,07 46,72 

5,64 50,06 

6,11 50,33 

8,71 52,55 

 
 

RQR 9 

0,00 60,46  
 

3,56 
 

 
 

7,35 
3,07 64,83 

5,64 71,95 

6,11 72,08 

8,71 76,12 

 
 

RQR 10 

0,00 70,85  
 

6,31 
 

 
 

11,66 
3,07 78,74 

3,04 80,79 

5,64 85,62 

6,11 86,53 

8,71 90,37 

 

Foram medidas as CSRs para diferentes tipos de barita, utilizando qualidades de radiação 

RQR da IEC. Na literatura (ALMEIDA JR, 2005) são encontrados valores de CSRs para a 

barita branca as quais foram determinadas em feixes de radiação em qualidades ISO.  

Podemos observar diferenças nos valores de CSRs determinados nesta pesquisa com os 

valores encontrados na literatura, que podem ser atribuídas à composição química das 

amostras, bem como a diferença na densidade das amostras, como pode ser visualizado na 

Tabela 13 e 14. 

A incerteza experimental total dos valores das CSRs determinadas neste trabalho teve grande 

contribuição da incerteza na espessura dos materiais, bem como dos valores da intensidade da 

radiação transmitida por estas espessuras. A incerteza total máxima dos resultados 

experimentais para a barita branca, creme e roxa foi de 10,97%, 8,76% e 14,46% 

respectivamente, para k=2, como pode ser visualizado no anexo A (Tabelas 26 a 28).  
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5.6 - ESPECTROS DE RAIOS X MEDIDOS  

 

5.6.1 - CALIBRAÇÃO DO ESPECTRÔMETRO 

As Figuras 30 a 32 mostram os espectros obtidos com o detector XR-100T-CdTe utilizando as 

fontes de radiação padrão de 
241

Am, 
109

Cd e 
133

Ba que foram usadas na calibração do detector. 

Podem ser observados nas Figuras 30 a 32 que os valores de energia se aproximam dos 

valores da Tabela 11. 

 
Figura 30 - Espectro do 241Am obtido com o detector XR-100T-CdTe. 

 

 
Figura 31- Espectro do 109Cd obtido com o detector XR-100T-CdTe. 
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Figura 32 - Espectro do 133Ba obtido com o detector XR-100T-CdTe. 

 

A Tabela 19 apresenta os valores medidos com o detector CdTe das energias emitidas pelas 

fontes padrão e seus respectivos canais. Pode ser observada a concordância com as energias 

medidas e a Tabela 11 (cap. 3). 

Tabela 19 - Radioisótopos utilizados na calibração 

Radioisótopo Energia (keV) Canal associado no MCA 
241

Am 59,54 501 

13,95 115 
109

Cd 22,1 184 

88 744 
133

Ba 81 683 

 

A partir dos dados da Tabela 19 foi possível traçar a curva de calibração que corresponde no 

espectrômetro à relação canal do fotopico e a energia da radiação. Essa curva está 

representada na Figura 33. Pode ser observada nesta Figura a linearidade da resposta do 

detector em função da energia. 
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Figura 33 – Curva de calibração do detector XR-100T-CdTe. 

 

 

5.6.2 - DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO DETECTOR 

 

Com os resultados dos espectros obtidos de cada fonte e do valor da sua atividade foi possível 

calcular a eficiência do detector CdTe em função da energia do fotopico. Os resultados dos 

valores calculados pelo método Monte Carlo para o detector utilizado nesta pesquisa, como 

também, aqueles obtidos experimentalmente estão apresentados na Figura 34. 

Pode ser observado na Figura 34 que a eficiência de fotopico é bem mais alta para energias 

mais baixas. Pode ser visto também uma boa concordância entre os resultados medidos e 

simulados por Monte Carlo. Os degraus observados na Figura podem ser associados aos 

“escapes-k” do Cadmio (Cd) e do Telúrio (Te) entre as energias 20 e 30 keV (MIYAJIMA et. 

al. 2002). Nos espectros corrigidos estes degraus, em parte, são eliminados. 

A posição dos picos de escape corresponde ao deslocamento/fuga dos raios X característicos 

com o pico de energia. O “escape” é previsível, isto é, os raios X são monoenergéticos e, 

portanto, são conhecidas as profundidades de atenuação, permitindo prever a fuga dos raios X 

nessa profundidade (local) que ocorre a interação inicial. 
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Figura 34 - Eficiência de fotopico em função da energia de radiação do detector CdTe obtida com fontes de 
241Am, 133Ba, 109Cd e 152Eu. 

 

5.6.3 – ESPECTROS INCIDENTES E TRANSMITIDOS POR MATERIAIS DE 

BARITA 

 

Os espectros dos feixes de Raios X primários emitidos pelo gerador de raios X industrial 

Pantak HF320 foram medidos com o detector CdTe, usando sistema de colimação para 

reduzir a taxa de contagem. Foi empregado um programa de “stripping” para gerar o espectro 

de fótons da distribuição de altura do pulso medida. A Figura 35 apresenta as comparações 

entre as distribuições de altura de pulso e os espectros de fótons corrigidos medidos a partir 

dos feixes de raios X das quatro qualidades de radiação RQR da IEC utilizados neste estudo.  

As diferenças entre os espectros medido e corrigido são visíveis, principalmente na região de 

baixa energia do espectro medido. Além disso, este espectro apresenta depressões ou “dips” 

em 27keV e 32keV, sendo mais perceptíveis nos espectros de baixa energia. Estas depressões 

também foram relatadas no trabalho de Miyajima (2003), onde o autor afirma que este fato 

está relacionado à fração de escape da camada K do Cd e do Te, respectivamente. No espectro 

corrigido, em parte, estas depressões são corrigidas diminuindo então suas intensidades. 
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Figura 35 – Espectro de pulso e espectros de fótons incidentes, sem correção e com correção. 

 

Para efeito de comparação entre as quatro qualidades RQR analisada, os espectros de fótons 

estão representados na Figura 36. 

 

 
Figura 36 – Espectros de fóton primários medidos em qualidades IEC. 

 

Na Figura 37, Figura 38 e  Figura 39 estão representados os espectros transmitidos pelas 

placas de materiais de barita branca, creme e roxa respectivamente, os quais foram medidos 

utilizando estas qualidades de raios X diagnósticos da IEC. Para comparação dos resultados 
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entre as espessuras de materiais, os espectros foram normalizados para a mesma área de fóton 

máxima. Uma análise dessas figuras mostra que o espectro primário é profundamente 

modificado ao atravessar a espessura de barita. Um aspecto muito importante nesses espectros 

é o pico de absorção do bário próximo de 40keV que corta de modo bastante acentuado os 

fótons acima desta energia, em espectros de energias mais baixas, como é o caso da RQR4. 

Podem ser observados que os picos característicos do material do alvo existentes no espectro 

primário se mantêm nos espectros transmitidos, apesar da grande atenuação sofrida. A 

modificação do espectro primário ao atravessar a espessura de barita terá um grande impacto 

nas grandezas que dependem do espectro de fótons, como H*(d) e a dose efetiva - E, o que é 

um aspecto importante em metrologia, principalmente na monitoração de área, onde se faz 

necessário estimar a dose efetiva. Essas grandezas serão apresentadas na próxima seção. 

 

 
Figura 37 – Espectros de raios X nas qualidades RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 para diferentes espessuras da 

barita branca. 
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Figura 38 - Espectros de raios X nas qualidades RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 para diferentes espessuras da 

barita creme. 

 
Figura 39 - Espectros de raios X nas qualidades RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 para diferentes espessuras da 

barita roxa. 
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Os espectros de raios X são apresentados normalmente como a variação da fluência de fótons 

em função da energia. Quando é exigida a contribuição da dose absorvida, os dados podem 

ser representados em termos da energia transferida por unidade de massa de ar ou tecido. As 

Figuras 40 a 52 apresentam variação na fluência de fótons e também do kerma no ar em 

função da energia para os espectros primários, como também para os transmitidos pelas 

espessuras de baritas, nas qualidades RQR da IEC. A distribuição de kerma no ar por energia 

foi calculada a partir do espectro de fluência de energia medido neste trabalho usando os 

fatores de conversão de fluência para kerma no ar, kar/, tomados da literatura (ICRU, 

1998a). Esses fatores são calculados usando os valores de coeficientes de transferência de 

energia mássicos do ar. Pode ser observado nas figuras que o espectro de kerma, como 

também das grandezas de proteção (dose efetiva e equivalente de dose ambiental) vão ficando 

maiores do que o espectro de fótons à medida que o feixe atravessa placas de baritas mais 

espessas e também quando a energia média do espectro aumenta. A diferença na forma desses 

espectros deve-se ao fato dos coeficientes de absorção mássicos para o ar utilizados no 

cálculo destas grandezas terem valores mais elevados para baixas energias, conforme a Figura 

19 (cap. 4), aumentando assim a contribuição do kerma para fótons de baixas energias. 

Como o kerma no ar é obtido quando se aplica o coeficiente de transferência de energia 

mássico, tr, do ar à fluência, a diferença entre os dois espectros para uma mesma fluência, 

depende somente dos valores de tr,  para as energias que compõem o espectro transmitido. 

Esses espectros (tr,) diminuem até aproximadamente 70keV, onde há menor energia e 

portanto maior habilidade de espalhamento do fóton. A partir daí seus valores começam a 

aumentar com a energia do fóton.  
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Figura 40 – Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X primários das qualidades RQR da IEC. 

 

 
Figura 41 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita branca utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR4. 
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Figura 42 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita branca utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR6. 

 

 
Figura 43 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita branca utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR9. 
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Figura 44 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita branca, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR10. 

 

 
Figura 45 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita creme, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR4. 
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Figura 46 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita creme, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR6. 

 

 
Figura 47 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita creme, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR9. 
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Figura 48 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita creme, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR10. 

 

 
Figura 49 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita roxa, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR4. 
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Figura 50 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita roxa, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR6. 

 
Figura 51 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita roxa, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR9. 
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Figura 52 - Espectros de fluência (F), kerma(K), dose efetiva (E) e equivalente de dose ambiental (H*) para 

feixes de raios X transmitidos pela barita roxa, utilizando o feixe de radiação da qualidade RQR10. 

 

Nessa pesquisa foi feito uma comparação de espectros entre os materiais de barita para que se 

pudesse observar qual desses materiais poderia apresentar uma melhor eficiência em termos 

de blindagem na radiologia diagnóstica. A Figura 53 apresenta os espectros transmitidos para 

cada tipo de argamassa de barita, de acordo com as qualidades RQR utilizadas.  Pode ser 

observado que a barita creme apresenta uma melhor eficiência de blindagem nessa faixa de 

energia para raios X diagnóstico, seguida da barita branca. Essa diferença é mais bem 

observada nas qualidades RQR4 e RQR6 por serem de energias mais baixas. Ao longo deste 

trabalho isso pôde ser comprovado, como por exemplo, nas Tabelas 14 a 16, onde foram 

determinados os valores das CSRs destes materiais. 
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Figura 53 - Espectros de raios X transmitidos nas qualidades RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 para diferentes 

argamassas de barita. 

 

5.7 - MEDIDA DAS GRANDEZAS KERMA NO AR, DOSE EFETIVA E 

EQUIVALENTE DE DOSE AMBIENTAL  

 

O kerma no ar é definido pelos laboratórios de padronização como grandeza primária para 

calibração. Essa grandeza é selecionada porque não se modifica ao longo do tempo e também 

é fácil de ser medida. A ligação entre as grandezas de proteção, as grandezas operacionais e as 

grandezas primárias é feita através de coeficientes de conversão.  

No Brasil, levantamentos radiométricos podem ser feitos por medição de valores de kerma no 

ar utilizando câmaras de ionização. Os resultados devem ser comparados com valores de 

referências para níveis de restrição de dose em termos de equivalente de dose ambiente, 

H*(d). Segundo Peixoto (PEIXOTO, 1995) a maneira de se evitar a conversão complexa da 

grandeza no ar para a grandeza no receptor, onde o espectro de radiação é modificado, seria 

realizar o cálculo de blindagens considerando diretamente no cálculo a grandeza no receptor. 

Assim, o autor recomenda o equivalente de dose ambiental, H*(10), como a grandeza 

operacional mais indicada para o cálculo de blindagens nas salas de raios X diagnóstico, onde 

se faz necessário a estimativa da dose efetiva. 
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Uma vantagem prática desta grandeza na caracterização de blindagem de radiação é que esta 

pode ser calculada multiplicando-se o resultado de uma medição de kerma no ar (em unidades 

de Gy) por um coeficiente de conversão Hk
*
(10). Neste estudo, H*(10) para diferentes 

materiais de blindagem foram determinados e poderão ser utilizados na proteção contra 

radiação ionizante. Nas Figuras 54 a 56 e Tabelas 18 a 20 são apresentados as medidas 

experimentais dos valores das grandezas equivalentes de dose ambiental, kerma no ar e dose 

efetiva determinadas nas qualidades RQR da IEC, para os três materiais de barita que poderão 

ser utilizados como blindagens em serviços de radiologia. 

 

 
Figura 54 – Comparação entre os resultados obtidos para as grandezas kerma no ar (K), dose efetiva (E) e 

equivalente de dose ambiental (H*) para a barita branca. 
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Figura 55 - Comparação entre os resultados obtidos para as grandezas kerma no ar (K), dose efetiva (E) e 

equivalente de dose ambiental (H*) para a barita creme. 

 

 
Figura 56 - Comparação entre os resultados obtidos para as grandezas kerma no ar (K), dose efetiva (E) e 

equivalente de dose ambiental (H*) para a barita roxa. 
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Tabela 20 – Valores de energia média, kerma no ar(K), equivalente de dose ambiental (H*) e dose efetiva (E) 

determinados a partir de espectros de raios X transmitidos pela barita branca. 

Qualidade IEC Espessura 

(mm) 

Energia  

(keV) 

SD 

(keV) 

K 

( Gy) 

SD 

(Gy) 

H*(10) 

( Sv) 

SD 

(Sv) 

E 

(Sv) 

SD 

(Sv) 

RQR 4 0,00 36,44 0,076 6,88E-03 2,22E-05 7,58E-03 2,43E-05 3,58E-03 1,19E-05 

3,39 37,39 0,127 1,22E-03 5,74E-06 1,48E-03 6,86E-06 7,56E-04 3,37E-06 

5,89 38,35 0,138 5,94E-04 3,37E-06 7,20E-04 4,11E-06 4,38E-04 2,05E-06 

8,99 38,72 0,217 1,31E-04 8,61E-07 1,64E-04 1,06E-06 8,47E-05 5,20E-07 

9,28 39,36 0,234 8,18E-05 6,78E-07 1,00E-04 8,33E-07 4,97E-05 4,10E-07 

14,88 40,31 0,304 9,54E-06 1,31E-07 1,16E-05 1,64E-07 5,61E-06 8,24E-08 

RQR 6 0,00 43,23 0,062 1,39E-02 2,71E-05 1,77E-02 3,53E-05 1,05E-02 2,18E-05 

3,39 47,67 0,127 3,46E-03 7,95E-06 4,72E-03 1,07E-05 3,05E-03 6,74E-06 

5,89 50,51 0,106 1,15E-03 2,81E-06 1,59E-03 3,84E-06 1,08E-03 2,53E-06 

8,99 52,58 0,122 4,99E-04 1,27E-06 6,95E-04 1,75E-06 4,85E-04 1,21E-06 

9,28 53,31 0,127 3,79E-04 1,35E-06 5,30E-04 1,35E-06 3,73E-04 9,48E-07 

14,88 57,94 0,162 7,18E-05 2,00E-07 1,01E-04 2,82E-07 7,58E-05 2,23E-07 

RQR 9 0,00 58,44 0,060 3,42E-02 4,15E-05 6,64E-02 8,61E-05 3,37E-02 4,85E-05 

3,39 67,72 0,078 1,62E-02 1,97E-05 2,96E-02 3,87E-05 1,68E-02 2,36E-05 

5,89 74,82 0,094 8,01E-03 9,81E-06 1,49E-02 1,96E-05 8,39E-03 1,17E-05 

8,99 79,48 0,108 4,76E-03 6,18E-06 8,90E-03 1,23E-05 4,96E-03 7,13E-06 

9,28 80,55 0,112 4,26E-03 5,65E-06 7,98E-03 1,12E-05 4,44E-03 6,47E-06 

14,88 87,41 0,143 1,63E-03 2,83E-06 3,07E-03 5,40E-06 1,70E-03 2,98E-06 

RQR 10 0,00 70,85 0,051 5,72E-02 4,80E-05 9,79E-02 9,71E-05 5,11E-02 6,13E-05 

3,39 83,01 0,071 3,76E-02 3,23E-05 6,45E-02 6,49E-05 3,24E-02 3,96E-05 

5,60 88,68 0,083 2,60E-02 2,35E-05 4,38E-02 4,56E-05 2,13E-02 2,69E-05 

5,89 90,47 0,088 2,29E-02 2,13E-05 3,84E-02 4,08E-05 1,84E-02 2,38E-05 

8,99 94,70 0,100 1,57E-02 1,58E-05 2,59E-02 2,91E-05 1,20E-02 1,64E-05 

9,28 95,95 0,103 1,40E-02 1,44E-05 2,29E-02 2,64E-05 1,05E-02 1,47E-05 

11,89 98,81 0,112 1,02E-02 1,12E-05 1,65E-02 1,99E-05 7,26E-03 1,08E-05 

 
Tabela 21 - Valores de energia média, kerma no ar(K), equivalente de dose ambiental (H*) e dose efetiva (E) 

determinados a partir de espectros de raios X transmitidos pela barita creme. 

Qualidade IEC Espessura 

(mm) 

Energia  

(keV) 

SD 

(keV) 

K 

( Gy) 

SD 

(Gy) 

H*(10) 

( Sv) 

SD 

(Sv) 

E 

(Sv) 

SD 

(Sv) 

RQR 4 0,00 36,44 0,076 6,88E-03 2,22E-05 7,58E-03 2,43E-05 3,58E-03 1,19E-05 
1,43 37,34 0,101 2,29E-03 9,43E-06 2,73E-03 1,11E-05 1,38E-03 5,48E-06 
2,87 37,81 0,140 8,18E-04 4,18E-06 1,00E-03 5,04E-06 5,11E-04 2,48E-06 
4,30 38,10 0,176 3,36E-04 1,92E-06 4,17E-04 2,34E-06 2,15E-04 1,15E-06 
4,73 38,50 0,204 1,76E-04 1,11E-06 2,19E-04 1,33E-06 1,13E-04 6,52E-07 

RQR 6 0,00 43,23 0,062 1,39E-02 2,71E-05 1,77E-02 3,53E-05 1,05E-02 2,18E-05 

1,43 46,21 0,071 5,78E-03 1,26E-05 7,78E-03 1,70E-05 4,90E-03 1,06E-05 

2,87 48,73 0,091 2,21E-03 5,21E-06 3,05E-03 7,08E-06 2,00E-03 4,50E-06 

4,73 52,45 0,120 6,78E-04 1,72E-06 9,46E-04 2,37E-06 6,58E-04 1,62E-06 

8,66 57,93 0,162 9,02E-05 2,52E-07 1,26E-04 3,56E-07 9,52E-05 2,79E-07 

RQR 9 0,00 58,44 0,060 3,42E-02 4,15E-05 4,03E-02 7,26E-05 3,37E-02 4,85E-05 

1,43 64,57 0,122 2,18E-02 2,67E-05 2,43E-02 4,56E-05 2,24E-02 3,18E-05 

2,87 70,03 0,084 1,11E-02 1,33E-05 2,04E-02 2,65E-05 1,16E-02 1,60E-05 

4,30 75,01 0,094 7,40E-03 9,00E-06 1,38E-02 1,80E-05 7,74E-03 1,07E-05 

4,73 77,87 0,102 5,49E-03 6,89E-06 1,02E-02 1,38E-05 5,73E-03 8,05E-06 

 8,656 86,46 0,139 1,75E-03 2,70E-06 3,27E-03 5,24E-06 1,78E-03 2,92E-06 

RQR 10 0,00 70,85 0,051 5,72E-02 4,80E-05 9,79E-02 9,71E-05 5,11E-02 6,13E-05 

2,87 84,85 0,075 3,10E-02 2,70E-05 5,29E-02 5,37E-05 2,63E-02 3,25E-05 

4,30 90,20 0,087 2,25E-02 2,08E-05 3,77E-02 3,99E-05 1,81E-02 2,33E-05 

4,73 92,50 0,093 1,91E-02 1,84E-05 3,19E-02 3,47E-05 1,50E-02 1,99E-05 

10,31 97,45 0,108 1,20E-02 1,28E-05 1,95E-02 2,31E-05 8,77E-03 1,27E-05 
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Tabela 22 - Valores de energia média, kerma no ar(K), equivalente de dose ambiental (H*) e dose efetiva (E) 

determinados a partir de espectros de raios X transmitidos pela barita roxa. 

Qualidade IEC Espessura 

(mm) 

Energia  

(keV) 

SD 

(keV) 

K 

( Gy) 

SD 

(Gy) 

H*(10) 

( Sv) 

SD 

(Sv) 

E 

(Sv) 

SD 

(Sv) 

RQR 4 0,00 36,44 0,076 6,88E-03 2,22E-05 7,58E-03 2,43E-05 3,58E-03 1,19E-05 

3,07 37,74 0,100 2,20E-03 9,07E-06 2,66E-03 1,08E-05 1,35E-03 5,36E-06 

5,65 38,35 0,138 6,65E-04 3,28E-06 8,35E-04 4,00E-06 4,38E-04 2,00E-06 

8,72 38,68 0,168 2,66E-04 1,49E-06 3,40E-04 1,81E-06 1,80E-04 9,06E-07 

11,76 38,97 0,200 8,24E-05 5,05E-07 1,05E-04 6,24E-07 5,60E-05 3,12E-07 

RQR 6 0,00 43,23 0,062 1,39E-02 2,71E-05 1,77E-02 3,53E-05 1,05E-02 2,18E-05 

3,07 46,72 0,073 5,72E-03 1,24E-05 7,79E-03 1,71E-05 4,95E-03 1,08E-05 

5,65 50,06 0,094 2,21E-03 5,05E-06 3,10E-03 7,13E-06 2,07E-03 4,76E-06 

6,12 50,34 0,096 2,00E-03 4,59E-06 2,80E-03 6,48E-06 1,88E-03 4,34E-06 

8,72 52,55 0,111 1,03E-03 2,44E-06 1,46E-03 3,49E-06 1,02E-03 2,44E-06 

RQR 9 0,00 60,46 0,055 3,64E-02 4,00E-05 6,32E-02 7,61E-05 3,50E-02 4,72E-05 

3,07 64,83 0,073 2,13E-02 2,66E-05 3,86E-02 5,17E-05 2,20E-02 3,16E-05 

5,65 71,95 0,088 1,10E-02 1,36E-05 2,04E-02 2,71E-05 1,16E-02 1,63E-05 

6,12 72,01 0,088 1,10E-02 1,36E-05 2,04E-02 2,71E-05 1,16E-02 1,63E-05 

8,72 76,12 0,098 7,20E-03 9,07E-06 1,35E-02 1,81E-05 7,59E-03 1,07E-05 

RQR 10 0,00 70,85 0,051 5,72E-02 4,80E-05 9,79E-02 9,71E-05 5,11E-02 6,13E-05 

3,07 78,74 0,065 4,54E-02 3,93E-05 7,85E-02 7,94E-05 4,04E-02 4,93E-05 

3,05 80,79 0,068 4,17E-02 3,61E-05 7,19E-02 7,28E-05 3,67E-02 4,49E-05 

5,65 85,62 0,077 3,07E-02 2,72E-05 5,26E-02 5,39E-05 2,62E-02 3,24E-05 

6,12 86,53 0,079 2,95E-02 2,63E-05 5,03E-02 5,18E-05 2,49E-02 3,11E-05 

 8,72 90,38 0,088 2,23E-02 2,08E-05 3,75E-02 3,99E-05 1,81E-02 2,33E-05 

 8,69 91,58 0,091 2,01E-02 1,91E-05 3,37E-02 3,64E-05 1,61E-02 2,11E-05 

 

A incerteza em cada medição individual foi determinada pelo desvio padrão do espectro para 

cada grandeza avaliada e a determinação dos valores destas grandezas forneceu informações 

que podem ser úteis quando se comparam as grandezas e os diferentes materiais de blindagem 

disponível. Pode ser observado que, por exemplo, nos pontos de espessuras 3,39mm, 2,87mm 

e 3,07mm para as baritas branca, creme e roxa respectivamente, entre as quatros qualidades da 

IEC (RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10), houve uma variação máxima nas qualidades IEC para 

o H*(10) de 124,51% entre a barita creme e roxa e para a dose efetiva de 89,39%  

comparando a barita creme e branca (Tabela 23). A composição atômica destes materiais 

pode variar de acordo com os diferentes fabricantes podendo causar uma variação na 

atenuação da radiação em função da energia e da espessura, apresentado uma modificação no 

comportamento do espectro de transmissão, como verificado na Figura 53. 

 

Tabela 23 – Variação  entre as grandezas H* e E para as baritas branca, creme e roxa. 

Qualidade Variação entre creme e roxa (%) Variação entre creme e branca (%) 

H* E H* E 

RQR 4 67,57 37,85 37,59 37,85 

RQR 6 12,87 10,31 3,39 3,04 

RQR 9 52,85 52,62 69,00 68,93 

RQR 10 67,35 65,14 124,51 89,39 
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A incerteza experimental total das grandezas medidas teve grande contribuição da incerteza 

na espessura dos materiais, bem como dos valores da intensidade da radiação transmitida por 

estas espessuras. A incerteza total máxima dos resultados experimentais para as grandezas 

kerma no ar, H* e dose efetiva para a barita branca foi de 8%, 10,98% e 11,12% 

respectivamente; para a barita creme foi de 6,5%, 8,76% e 8,75 respectivamente; para a barita 

roxa foi de 10,26%, 14,456% e 14,458% respectivamente, para k=2, como pode ser 

visualizado no anexo A. 

 

5.8 -  MEDIDA DO RENDIMENTO DO TUBO DE RAIOS X EM TERMOS DO 

KERMA NO AR, EQUIVALENTE DE DOSE AMBIENTAL E DOSE EFETIVA 

PARA OS TRÊS TIPOS DE BARITA 

 

 

Para que os aparelhos de raios X sejam padronizados em termos das novas grandezas 

operacionais para monitoração de área definidas pela ICRU (ICRU, 1985, 1993) é necessário 

que seus rendimentos sejam determinados em termos do equivalente de dose ambiental, 

H*(10). As Figuras 57 a 60  apresentam o rendimento, em termos de kerma no ar, dose efetiva 

e H*(d), do aparelho de raios X PANTAK modelo HF320, para feixes não atenuados e feixes 

atenuados por espessuras dos três tipos de argamassas de barita estudadas.  A determinação do 

rendimento em termos do equivalente de dose ambiental, H*(d) e dose efetiva, foi feita a 

partir do kerma no ar determinado por espectrometria nesta pesquisa e multiplicado pelos 

coeficientes de conversão H*(d)/Kar tomados da literatura (ICRU, 1998a). 

Entre os vários problemas que podem ocorrer com equipamentos de raios X, um deles é a 

mudança no rendimento do tubo. O rendimento, medido em mGy(mA.s)
-1

 ou mR(mA.s)
-1

, é 

principalmente influenciado pelo potencial do tubo (kVp), pela corrente (mA) e pelo tempo de 

exposição (s). Também podem ser influenciados por outros fatores tais como a camada 

semirredutora (CSR), o ângulo do alvo, etc. No campo da proteção radiológica ocupacional, 

uma situação onde se faz necessário estimar a dose efetiva através de uma grandeza 

operacional, em pontos representativos de pessoas expostas ocorre quando se projetam 

blindagem para as salas de radiodiagnóstico, onde os aparelhos de raios X utilizados geram 

feixes de fótons no intervalo de 50 a 150 kVp.  
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Figura 57- Rendimento em termos de kerma no ar, dose efetiva e equivalente de dose ambiental medidos na 

qualidade IEC RQR4 para espessuras de barita branca, creme e roxa. 

 

 
Figura 58 - Rendimento em termos de kerma no ar, dose efetiva e equivalente de dose ambiental medidos na 

qualidade IEC RQR6 para espessuras de barita branca, creme e roxa. 
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Figura 59 - Rendimento em termos de kerma no ar, dose efetiva e equivalente de dose ambiental medidos na 

qualidade IEC RQR9 para espessuras de barita branca, creme e roxa. 

 
Figura 60 - Rendimento em termos de kerma no ar, dose efetiva e equivalente de dose ambiental medidos na 

qualidade IEC RQR10 para espessuras de barita branca, creme e roxa. 

 

A incerteza experimental total dos valores de rendimento determinados neste trabalho teve 

grande contribuição da incerteza na espessura dos materiais, bem como dos valores da 
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intensidade da radiação transmitida por estas espessuras. A incerteza total máxima dos 

resultados experimentais do rendimento para o kerma no ar, H* e dose efetiva para a barita 

branca foi de 8%, 8,04% e 8,07% respectivamente; para a barita creme foi de 6,26%, 6,00% e 

6,26% respectivamente; para a barita roxa foi de 10,26%, 10,25% e 10,24% respectivamente, 

para k=2, como pode ser visualizado no anexo A. 

 

5.9 - COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO MÁSSICO EXPERIMENTAL E TEÓRICO 

DAS AMOSTRAS DE BARITA BRANCA, CREME E ROXA 

 

Os coeficientes de atenuação medidos foram obtidos da inclinação da reta em um ajuste linear 

da representação do logaritmo da transmissão em função das espessuras de cada material de 

barita, conforme a Figura 61 - ln (I0/I) versus a espessura de transmissão para as baritas 

branca, creme e roxa (RQR4). As Figuras 61 a 63 estão representados os gráficos de 

transmissão ( 50% a 2%) como função da espessuras para as baritas branca, creme e roxa. 

Pode ser observado nestas figuras uma boa concordância dos valores medidos de (µ/) e 

calculados pelo WinXcom, para atenuação de 25% - 2% (KERUR, 1991), comprovados pelas 

Tabelas 24 a 26. De acordo com a literatura (MORABAD, 2010; SHARNABASAPPA, 

2010), para certa energia de fóton, os valores de atenuação podem ser obtidos em função da 

espessura do material investigado dentro do intervalo de transmissão entre 2% e 50%. 

Nas Tabelas 24 a 26 são apresentados os valores de (µ/) determinados experimentalmente, 

como também, aqueles que foram determinados teoricamente pelo software WinXcom (NIST, 

2013), utilizando a composição atômica de cada amostra estudada, para efeito de comparação 

com os dados experimentais obtidos. As argamassas de barita são de uso comercial e utilizado 

em serviços de radiologia, como materiais de blindagens contra a radiação X. Observando as 

tabelas, pode ser verificada uma variação de -0,275% a -418% em função da energia. A 

diferença existente entre os valores teórico, determinados pelo WinXcom, utilizando a 

composição atômica das amostra e experimental é atribuída ao efeito de absorção K (k-edge), 

que pode ser visualizado na Figura 65 e Figura 66. 

As descontinuidades nas Figuras 65 e 66 podem ser atribuídas à borda de absorção de cada 

um dos compostos presentes na amostra analisada. O coeficiente de atenuação mássico é 

muito sensível a modificações nessa região de energia de descontinuidade das Figuras (20keV 

a 70 keV). 

A estrutura oscilatória na borda de absorção dos raios X pode fornecer informações 

quantitativas sobre a estrutura local próximo à absorção do átomo, que também pode ser 



 

100 

 

atribuído ao ambiente químico, térmico e molecular do composto. Diferentes energias de 

ligação e as distâncias inter atômicas dependem de diferentes interações entre o átomo central 

e os compostos químicos ligantes, efeitos que desempenham um papel importante nas 

transições de raios X K. Isso pode levar a conclusão que o uso da regra da mistura, como é o 

caso do WinXcom, pode não ser muito apropriada para aplicação próxima da borda de 

absorção. (POLAT, 2010). 

Pode-se concluir neste trabalho que as diferenças entre os valores de resultados teóricos e 

experimentais para os coeficientes de atenuação mássicos podem ser atribuídas às variações 

na composição química das amostras e a natureza da regra da mistura que negligencia 

interações entre os átomos do composto. O programa WinXCom é baseado na regra de 

mistura que expressa os coeficientes de atenuação de qualquer substância, como a soma das 

contribuições apropriadamente ponderada dos átomos individuais. 

 

 
Figura 61 - ln (I0/I) versus a espessura de transmissão para as baritas branca, creme e roxa (RQR4). 
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Figura 62 - ln (I0/I) versus a espessura de transmissão para as baritas branca, creme e roxa (RQR6). 

 

 
Figura 63 - ln (I0/I) versus a espessura de transmissão para as baritas branca, creme e roxa (RQR9). 
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Figura 64 - ln (I0/I) versus a espessura de transmissão para as baritas branca, creme e roxa (RQR10). 

 

Tabela 24 – Coeficientes de atenuação para a argamassa de barita calculados (WinXcom) e medidos (barita 

branca) 

 

Qualidades 

IEC 

Energia do Fóton Transmissão (T) Experimental Teórico  

DIF. (%) (µ/) (µ/) 

(keV) (Io/I) em % (cm
2
/g) (cm

2
/g)  

 

RQR 4 

 

37,528 17,69 1,650 5,833 -418,719 

38,348 8,62 1,340 5,511 -417,008 

38,716 1,90 1,420 5,375 -395,533 

39,361 1,19 1,540 5,147 -360,780 

 

RQR 6 

 

47,67 25,53 1,297 3,371 -207,372 

50,51 8,89 1,324 2,902 -157,765 

52,58 4,05 1,149 2,605 -145,552 

53,31 3,14 1,202 2,515 -131,309 

 

RQR 9 

 

67,72 47,44 0,709 1,327 -61,860 

74,82 23,47 0,793 1,017 -22,437 

79,48 13,93 0,707 0,867 -15,978 

80,55 12,48 0,723 0,836 -11,370 

 

RQR 10 

 

91,47 43,93 0,474 0,597 -12,390 

93,08 38,86 0,517 0,571 -5,372 

96,88 26,81 0,472 0,514 -4,213 

97,99 23,95 0,496 0,499 -0,275 

100,53 17,55 0,472 0,467 0,500 
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Tabela 25 - Coeficientes de atenuação para a argamassa de barita calculados (WinXcom) e medidos (barita 

creme) 

 

Qualidades 

IEC 

 Energia do Fóton  Transmissão (T)  Experimental  Teórico   

DIF. (%) (µ/) (µ/) 

(keV) (Io/I) em % (cm
2
/g) (cm

2
/g)  

 

RQR 4 

 

37,34 33,21 2,581 4,460 -187,904 

37,81 11,89 2,483 4,216 -173,328 

38,10 4,87 2,351 4,099 -174,775 

38,50 2,55 2,591 3,942 -135,110 

 

RQR 6 

 

46,21 39,82 2,156 3,287 -113,095 

48,73 14,80 2,227 2,864 -63,738 

51,13 6,43 2,136 2,523 -38,716 

52,44 4,57 2,180 2,360 -18,087 

57,92 0,64 1,951 1,809 14,202 

 

RQR 9 

 

64,567 63,892 1,049 4,039 -299,014 

70,034 32,532 1,309 1,091 21,813 

75,008 21,658 1,191 0,908 28,216 

77,873 16,062 1,292 0,822 47,001 

82,884 8,683 0,944 0,697 24,651 

 

RQR 10 

 

84,846 54,114 0,716 0,657 5,888 

92,804 38,089 0,751 0,519 23,232 

94,846 32,580 0,792 0,498 29,405 

99,318 20,597 0,512 0,436 7,663 

 
Figura 65 - Distribuição dos coeficientes de atenuação mássica para argamassa de barita em função da energia. 
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Tabela 26 - Coeficientes de atenuação para a argamassa de barita calculados (WinXcom) e medidos (barita 

roxa) 

 

Qualidades 

IEC 

 Energia do Fóton  Transmissão (T)  Experimental  Teórico   

DIF.(%) (µ/) (µ/)  

(keV) (Io/I) em % (cm
2
/g) (cm

2
/g)  

 

RQR 4 

 

37,767 32,05 1,400 -78,527 -78,527 

38,373 9,69 2,060 -9,458 -9,458 

38,682 3,88 1,262 -66,145 -66,145 

38,970 1,17 1,279 -38,585 -38,585 

 

RQR 6 

 

46,69 40,25 1,003 2,539 -153,545 

50,05 15,23 1,128 2,122 -99,397 

52,55 7,12 1,026 1,865 -83,876 

55,52 3,00 1,009 1,609 -59,978 

 

RQR 9 

 

64,834 58,52 0,591 1,064 -47,370 

71,947 30,27 0,716 0,808 -9,211 

72,011 30,21 0,663 0,807 -14,426 

76,122 19,79 0,629 0,697 -6,840 

80,834 11,60 0,620 0,596 2,356 

 

RQR 10 

 

80,792 72,814 0,353 0,597 -24,436 

85,618 53,726 0,372 0,514 -14,160 

86,529 51,603 0,366 0,500 -13,404 

90,375 38,900 0,367 0,447 -8,008 

91,579 35,185 0,407 0,432 -2,504 

 

 

 
Figura 66 - Distribuição de coeficientes de atenuação de massa para argamassa de barita em energias de fótons 

de 36 keV a 41 keV. 
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Nas Figuras 65 e 66, o salto do (µ/) corresponde à borda de absorção K dos elementos de 

número atômico alto que são definidas como a energia mínima do fóton ou comprimento de 

onda máximo, que um elétron pode ser expelido de um dado nível de energia do átomo. O 

fóton interage com cada elemento da amostra individualmente e o (µ/) expressa a 

informação da amostra como um todo.   

O gráfico de ln(E) versus ln(µ/) é uma linha reta, mostrando a variação de (µ/) com a 

energia, como pode ser visualizado nas Figuras 67 a 69. Para obter essa variação linear é 

necessário que na composição química da amostra não haja elementos presentes cujo K de 

absorção esteja próximo da energia do elétron incidente. Caso contrário, os gráficos 

mostrados não seriam da forma linear (MORABAD; KERUR, 2010).  Pode ser observado que 

perto das bordas de absorção de elementos de elevado número atómico as propriedades de 

atenuação da radiação dos materiais investigados variou devido à presença de Ba, Si, Ca, por 

exemplo, como constituintes. 

 

 
 

Figura 67 – ln (E) versus ln (µ/), teórico e experimental (barita branca) 
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Figura 68 - ln (E) versus ln (µ/), teórico e experimental (barita creme) 

 

 
Figura 69 - ln (E) versus ln (µ/), teórico e experimental (barita roxa) 

 

A incerteza experimental total dos valores de coeficientes de atenuação neste trabalho teve 

grande contribuição da incerteza na espessura dos materiais, bem como dos valores da 

intensidade da radiação transmitida por estas espessuras, como também da composição 

química das amostras que continha grande quantidade de elementos químicos de alto Z. 
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A incerteza total máxima dos resultados experimentais dos coeficientes de atenuação para a 

barita branca, creme e roxa foi de 106%, 103% e 86,59% respectivamente, para k=2, como 

pode ser visualizado no anexo A. 

 

 

5.10 - FATORES DE ATENUAÇÃO EM TERMOS DE FLUENCIA DE FOTONS, 

KERMA NO AR, H*(10), DOSE EFETIVA PARA OS TRÊS TIPOS BARITAS: 

BRANCA, CREME E ROXA  

 

 

Os fatores de atenuação determinados neste trabalho foram realizados de acordo com o 

procedimento já descrito no item 4.8 para três tipos de barita: branca, creme e roxa utilizando 

várias espessuras destes materiais. Os valores de atenuação, como já descrito na metodologia, 

foram calculados pelo quociente entre o valor da grandeza sem atenuação e o valor desta 

grandeza obtida após atenuação com espessura de barita. Nas tabelas de 27 a XX são 

apresentados estes valores de atenuação e seus respectivos coeficiente de variação (CV) em 

porcentagem. Nas figuras de 70 a 73 estão apresentados os fatores de atenuação para as 

baritas branca, creme e roxa, em função das espessuras destes materiais, para as qualidades 

RQR 4, 6, 9 e 10 da IEC.  

Pode ser observado nas figuras de atenuação que as grandezas estudas neste trabalho segue, 

em termos de atenuação, primeiramente a fluência seguida pelo kerma no ar para os três 

materiais estudo, em todas as qualidades de radiação, como já foi demonstrado no trabalho de 

Peixoto [PEIXOTO, 1994] que utilizou o chumbo como material atenuador. A diferença entre 

estas duas grandezas está relacionada com a aplicação do coeficiente mássico de transferência 

de energia, tr no calculo do kerma no ar do espectro de fluência medido. Este coeficiente 

depende das energias que compõem os espectros transmitidos. Os resultados de atenuação 

aqui determinados mostram que as grandezas dosimétricas, kerma e fluência, quando 

comparadas com as grandezas de proteção, H*(10) e dose efetiva, não tem o mesmo 

comportamento quando o feixe de radiação atravessa as diferentes placas de barita. Ainda, em 

termos de atenuação, podemos observar que a barita creme apresenta melhor eficiência, 

seguida pela barita branca e roxa. 
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Figura 70 – Fatores de atenuação para os matérias de barita branca, creme e roxo em termos Fluência, 

Kerma no ar, H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 4. 

 
Tabela 27 - Fatores de atenuação para o material de barita branco em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 4 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 4 – BARITA BRANCA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,392 6,36 1,035 5,65 0,119 5,11 1,726 4,73 1,977 

5,891 11,48 1,221 11,60 0,113 10,54 2,780 8,16 3,249 

8,989 65,45 3,674 52,52 0,123 46,26 12,497 42,24 15,554 

9,283 93,21 3,896 84,15 0,118 75,84 25,666 72,05 29,702 

 

 
Tabela 28 - Fatores de atenuação para o material de barita creme em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 4 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 4 – BARITA CREME 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

1,428 3,22 0,698 3,01 0,116 2,78 3,726 2,60 4,347 

2,868 9,55 1,279 8,41 0,119 7,57 7,111 7,00 8,295 

4,296 24,53 2,158 20,51 0,121 18,14 17,270 16,61 20,004 

4,733 48,19 3,113 39,16 0,123 34,63 47,967 31,69 55,049 
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Tabela 29 - Fatores de atenuação para o material de barita roxa em termos Fluência, Kerma no ar, H*(10) 

e dose efetiva para a qualidade RQR 4 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 4 – BARITA ROXA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,07 3,28 1,406 1,54 0,180 2,86 5,679 2,65 6,730 

5,645 11,47 2,631 5,38 0,180 9,08 2,780 8,16 3,249 

8,715 29,66 4,381 13,43 0,183 46,26 14,113 42,24 16,616 

11,76 99,29 8,303 43,41 0,186 22,29 46,231 19,85 53,393 
 

 

 
Figura 71 - Fatores de atenuação para os matérias de barita branca, creme e roxo em termos Fluência, 

Kerma no ar, H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 6. 

 
Tabela 30 - Fatores de atenuação para o material de barita branco em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 6 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 6 – BARITA BRANCA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,392 4,76 0,799 4,03 0,121 3,75 3,841 3,44 4,3906 

5,891 15,32 1,534 12,13 0,122 11,12 5,050 9,76 5,7507 

8,989 36,34 2,433 27,93 0,123 25,49 11,619 21,65 12,2173 

9,283 48,19 2,825 36,73 0,124 33,47 34,878 28,13 38,6353 
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Tabela 31 - Fatores de atenuação para o material de barita creme em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 6.  

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 6 – BARITA CREME 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

1,428 2,69 0,566 2,41 0,116 2,28 0,915 2,14 1,070 

2,868 7,63 1,039 6,29 0,120 5,81 6,863 5,24 7,810 

4,733 26,63 2,074 20,55 0,123 18,74 22,365 15,95 24,935 

8,656 210,46 6,135 154,33 0,126 140,13 58,060 110,26 63,730 
 
Tabela 32 - Fatores de atenuação para o material de barita roxa em termos Fluência, Kerma no ar, H*(10) 

e dose efetiva para a qualidade RQR 6. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 6 – BARITA ROXA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,07 2,69 0,561 2,43 0,116 2,28 10,507 2,12 11,964 

5,645 7,62 1,035 6,30 0,120 5,72 20,243 5,06 22,788 

8,715 8,51 1,104 6,97 0,120 6,33 22,415 5,58 25,196 

11,76 17,13 1,633 13,46 0,122 12,12 57,660 10,34 63,546 
 

 
Figura 72 - Fatores de atenuação para os matérias de barita branca, creme e roxo em termos Fluência, 

Kerma no ar, H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 9. 
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Tabela 33 - Fatores de atenuação para o material de barita branco em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 9. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 9 – BARITA BRANCA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,392 2,51 0,253 2,11 0,122 2,24 7,442 2,01 5,945 

5,891 5,49 0,406 4,26 0,119 4,46 19,487 4,02 17,924 

8,989 9,65 0,560 7,18 0,119 7,46 21,749 6,79 20,014 

9,283 10,86 0,599 8,02 0,120 8,32 36,627 7,59 33,755 

 

 
Tabela 34 - Fatores de atenuação para o material de barita creme em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 9. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 9 – BARITA CREME 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

1,428 1,77 0,202 1,57 0,128 2,73 7,999 1,51 7,320 

2,868 3,80 0,323 3,07 0,119 3,25 25,081 2,91 23,092 

4,296 5,97 0,424 4,62 0,118 4,83 33,807 4,35 31,154 

4,733 8,26 0,512 6,23 0,119 6,48 50,719 5,88 46,655 

8,656 27,69 1,002 19,52 0,121 20,29 95,604 18,87 91,421 

 

 
Tabela 35 - Fatores de atenuação para o material de barita roxa em termos Fluência, Kerma no ar, H*(10) 

e dose efetiva para a qualidade RQR 9. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 9 – BARITA ROXA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,07 1,81 0,204 1,60 0,127 1,72 19,305 1,53 17,782 

5,645 3,87 0,329 3,10 0,119 3,25 32,912 2,91 30,375 

6,115 3,88 0,330 4,75 0,119 3,26 50,194 2,91 46,334 

8,715 6,18 0,434 8,09 0,120 4,93 50,305 4,44 46,441 

11,76 10,98 0,603 8,09 0,120 8,37 97,029 7,61 89,331 

 

 
Tabela 36 - Fatores de atenuação para o material de barita branco em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 10. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 10 – BARITA BRANCA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,392 1,78 0,373 1,52 0,127 1,52 26,872 1,58 24,204 

5,597 2,72 0,479 2,20 0,119 2,23 36,891 2,40 33,572 

5,891 3,13 0,518 2,50 0,098 2,55 41,405 2,78 37,823 

8,989 4,72 0,645 3,64 0,115 3,79 60,529 4,28 55,944 
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Figura 73 - Fatores de atenuação para os matérias de barita branca, creme e roxo em termos Fluência, 

Kerma no ar, H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 10. 

 

 
Tabela 37 - Fatores de atenuação para o material de barita creme em termos Fluência, Kerma no ar, 

H*(10) e dose efetiva para a qualidade RQR 10. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 10 – BARITA CREME 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

2,868 2,21 0,422 1,85 0,121 1,85 31,627 1,94 28,639 

4,296 3,19 0,523 2,55 0,117 2,60 50,509 2,82 46,449 

4,733 3,81 0,577 2,99 0,116 3,07 59,340 3,40 54,891 

10,312 6,29 0,749 4,76 0,115 5,02 81,970 5,83 76,723 

 
Tabela 38 - Fatores de atenuação para o material de barita roxa em termos Fluência, Kerma no ar, H*(10) 

e dose efetiva para a qualidade RQR 10. 

Espessura 

(mm) 

FATOR DE ATENUAÇÃO PARA RQR 10 – BARITA ROXA 

 Kar H*(10) E 

 Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) Fator CV (%) 

3,07 2,61 0,397 1,52 0,127 1,25 53,173 1,26 49,090 

5,65 5,57 0,655 2,20 0,119 1,86 78,152 1,95 73,002 

6,12 5,59 0,656 2,50 0,117 1,95 81,398 2,05 76,189 

8,72 8,90 0,871 3,64 0,115 2,90 85,315 3,18 77,207 
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5.11 – COEFICIENTE DE CONVERSÃO DA DOSE EFETIVA E DO EQUIVALENTE 

DE DOSE AMBIENTAL PARA FLUENCIA E KERMA NO AR 

 

Em geral, para a calibração de instrumentos em Proteção Radiológica o valor do equivalente 

de dose ambiental pode ser obtido a partir do kerma no ar, aplicando fatores de conversão. No 

intervalo de energias considerado nessa pesquisa esses coeficientes não são encontrados na 

literatura para os materiais de barita branca, creme e roxa, utilizados comercialmente como 

blindagem em salas de raios X diagnósticos. Assim, os valores aqui medidos serão de grande 

contribuição nesta área de proteção radiológica. 

A ligação entre a grandeza para a limitação do risco, a grandeza operacional e a grandeza 

primária é feita através de coeficientes de conversão. Grandezas operacionais são definidas 

com o objetivo de quantificar grandezas para limitação do risco de modo a correlacioná-las 

com as grandezas primárias. As Figuras 74 a 81 mostram os coeficientes de conversão 

normalizados para o kerma no ar e a fluência determinada. A fluência é dada pelo número de 

fótons incidente dividido pela área transversal do colimador ("pinhole"), utilizado para 

colimar o feixe de fótons. 

Pode ser observado nas figuras abaixo que H*(10) é uma grandeza que superestima E em toda 

a faixa de energia e espessura de material aqui estudado, como já relatado por Peixoto e 

Nogueira [Peixoto, 1995, Nogueira, 1998] que determinaram coeficientes de conversão do 

H*(d) para o kerma no ar e fluência, em mais duas profundidades (50 e 60 mm) na esfera da 

ICRU em função de espessuras de chumbo para essas qualidades de raios X diagnóstico. Os 

autores citados demonstraram claramente que a grandeza, H*(10), não atende o critério de 

estimar a dose efetiva na faixa de raios X diagnóstico, para esse fim seria mais adequado que 

esta grandeza fosse determinada na profundidade de 60mm. Essa é uma indicação que poderia 

ser realizada em trabalhos futuros para as os tipos de barita estudados nesta pesquisa. 
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Figura 74 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Kar ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 4. 

 

 

Figura 75 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Fluência ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 4 
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Figura 76 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Kar ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 6. 

 

 
Figura 77 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Fluência ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 6. 



 

116 

 

 
Figura 78 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Kar ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 9 

 

 
Figura 79 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Fluência ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 9. 
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Figura 80 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Kar ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 10. 

 

 
Figura 81 - Coeficientes de Conversão [E e H*(10)]/Fluência ] para espectros transmitidos pelas baritas 

branca, creme e roxa em função  das espessuras de barita para a qualidade IEC RQR 10. 
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7 – CONCLUSÕES 
 

De acordo com os resultados apresentados pode ser concluído que: 

 

Foram obtidos experimentalmente dados de espectros de raios X gerados nas qualidades IEC 

para RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 sem filtração e com diferentes espessuras de filtros de 

barita branca, creme e roxa, que correspondem aos feixes encontrados em instalações de raios 

Esse fato possibilita que, nos projetos de blindagens utilizando esses materiais como barreiras 

protetoras contra os raios X, o respectivo dimensionamento dessas blindagens seja feito com 

precisão e segurança, otimizando o custo da proteção radiológica. 

 

O cálculo do dimensionamento e do revestimento de paredes nos projetos de blindagem 

contra os raios X em serviços de radiodiagnóstico, quando é realizado pelo método da 

espessura equivalente ao chumbo, superestima os valores das espessuras dessas blindagens, 

quando o material utilizado é a barita, acarretando, dessa forma, elevação do custo de 

proteção e sobrecarga da estrutura da instalação. 

 

Foram obtidos experimentalmente dados das grandezas operacionais: equivalente de dose 

ambiental, H*(10), dose efetiva, E e da grandeza primária kerma no ar, K para espectros de 

raios X gerados nas qualidades IEC para RQR4, RQR6, RQR9 e RQR10 sem filtração e com 

diferentes espessuras de filtros de barita branca, creme e roxa, que correspondem aos feixes 

encontrados em instalações de raios.  

 

Foi possível mostrar que as características de atenuação da barita influenciam as curvas de 

transmissão no alcance de raios diagnósticos. Ficou também demonstrado que a composição 

da barita influencia as curvas de transmissão dos raios X, demonstrando a importância de 

determinação da composição atômicas destes materiais.  

  

A prática corrente de determinação de fatores de atenuação em termos da grandeza 

dosimétrica padrão para fótons, o kerma no ar, pode levar a uma sobre estimativa da 

atenuação obtida em termos da dose efetiva, E, considerando que, esta é a grandeza que deve 

ser limitada, devido à sua relação com o risco ocupacional devido à radiação, as blindagens de 

proteção em serviços de radiodiagnóstico devem ser projetadas para esta grandeza. 
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É necessário incorporar às normas e aos manuais usados para o cálculo de barreiras de 

proteção contra a radiação X, tanto o rendimento padronizado em termos da grandeza 

operacional, equivalente de dose ambiental H*(d), como os fatores de atenuação determinados 

em termos da dose efetiva, E. Nesta pesquisa curvas de atenuação para o rendimento do tubo 

de raios X em temos do kerma no ar, Kar, H*(10) e dose efetiva, E, também foram 

determinados para os três tipos de barita (banca, creme e roxa) em qualidades da IEC (RQR 4, 

6, 9 e 10). 

 

Por último, também foram determinados experimentalmente e calculados pelo programa 

WinXcom, os coeficientes de atenuação mássico, (µen/), em qualidades IEC (RQR4, RQR6, 

RQR9 e RQR10), para os materiais de barita branca, creme e roxa, bem como a primeira e 

segunda CSR para estes materiais, nesta faixa de energia. A determinação destas grandezas 

possibilita o emprego e utilização destes materiais de blindagem em estudos no 

dimensionamento para blindagens da radiação X com maior precisão e segurança. 

 

Este trabalho trouxe uma contribuição significativa à comunidade científica, ao determinar as 

características de argamassas de barita brasileiras (roxa, branca e creme), como materiais de 

blindagem contra a radiação X. Essas características permitem determinar o cálculo das 

curvas de atenuação em unidades de equivalente de dose ambiente para diferentes energias na 

faixa de radiodiagnóstico, considerando-se as propriedades polienergéticas das radiações 

primária e secundária que atingem as barreiras protetoras. 

 

Como a barita tende, em termos mundiais, a se tornar um mineral raro e de alto valor, devido 

à exaustão das reservas em nível mundial, sugere-se que sejam elaborados programas de 

exploração mineral, visando descobrir novas áreas, como também, que sejam executados 

projetos de tecnologia para aproveitamento das jazidas conhecidas. 
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10 – ANEXO A 

 
10.1 - TABELAS DE CÁLCULO DE INCERTEZA 
 
Tabela 39 - Incerteza máxima para a CSR do espectro medido (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Espectro de kerma  4,0   Normal 2 4,0 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,489 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 10,977 

 
Tabela 40 - Incerteza máxima para a CSR do espectro medido (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Espectro de kerma 3,12   Normal 2 3,12 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,378 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,757 

 
Tabela 41 - Incerteza máxima para a CSR do espectro medido (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,05 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Espectro de kerma 5,13    Normal 2 5,13 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  7,223 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 14,457 

 
Tabela 42 - Incerteza máxima para a medida do kerma no ar (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão 1,37   Normal 1 1,37 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8 
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Tabela 43 - Incerteza máxima para a medida do kerma no ar (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão 0,629   Normal 1    0,63 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal     3,12 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

  6,25 

 
Tabela 44 - Incerteza máxima para a medida do kerma no ar (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,05 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão 0,613   Normal 1    0,61 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal     5,13 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

  10,26 

 
Tabela 45 - Incerteza máxima para a medida do equivalente da dose ambiental, H* (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma  4,0   Normal 1 4,0 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,489 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 10,978 

 
Tabela 46 - Incerteza máxima para a medida do equivalente da dose ambiental, H* (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma 3,12   Normal 1 3,12 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,378 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,757 
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Tabela 47 - Incerteza máxima para a medida do equivalente da dose ambiental, H* (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,05 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma 5,13    Normal 1 5,13 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  7,229 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 14,456 

 
Tabela 48 - Incerteza máxima para a medida da dose efetiva, E (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma  4,0   Normal 1 4,1 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,562 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 11,124 

 
Tabela 49 - Incerteza máxima para a medida da dose efetiva, E (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma 3,12   Normal 1 3,12 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,378 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,757 

 
Tabela 50 - Incerteza máxima para a medida da dose efetiva, E (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,050 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma 5,13    Normal 1 5,13 

Incerteza padrão combinada     Suposta normal  7,229 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 14,458 
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Tabela 51 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do kerma no ar (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Fluência de energia 1,368   Normal 1 1,37 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,000 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,001 

 
Tabela 52 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do kerma no ar (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão 0,618   Normal 1 0,62 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  3,134 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          
0,613 

 

6,267 

 
Tabela 53 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do kerma no ar (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,050 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Desvio padrão 0,613   Normal 1 0,62 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,131 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 10,261 

 
Tabela 54 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do H* (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Desvio padrão  1,421   Normal 1 1,421 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,018 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,037 
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Tabela 55 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do H* (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão  0,605   Normal 1 0,605 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  3,131 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 6,261 

 
Tabela 56 - Incerteza máxima para a medida de rendimento do H* (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,050 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Desvio padrão  0,592   Normal 1 0,592 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,127 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 10,255 

 
Tabela 57 - Incerteza máxima para a medida de rendimento da dose efetiva, E (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 7,4   Normal 2 3,7 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Espectro de kerma  1,468   Normal 1 1,468 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  4,035 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 8,070 

 
Tabela 58 - Incerteza máxima para a medida de rendimento da dose efetiva, E (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 6,0   Normal 2 3,0 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,64 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,16 

Desvio padrão  0,605   Normal 1 0,605 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  3,131 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 6,261 
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Tabela 59 - Incerteza máxima para a medida de rendimento da dose efetiva, E (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Espessura do filtro 10,1   Normal 2 5,050 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Desvio padrão  0,556   Normal 1 0,556 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  5,123 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 10,247 

 
Tabela 60 - Incerteza máxima para o coeficiente de atenuação mássico, (µ/) (barita branca) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Incerteza máxima de (µ/) 106   Normal 2 53,00 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  53,004 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 106,008 

 
Tabela 61 - Incerteza máxima para o coeficiente de atenuação mássico, (µ/) (barita creme) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Incerteza máxima de (µ/) 103   Normal 2 51,50 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  51,504 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 103,008 

 
Tabela 62 - Incerteza máxima para o coeficiente de atenuação mássico, (µ/) (barita roxa) 

Fonte de incerteza Valor 

% 

Distribuição de 

probabilidade 

Divisor Incerteza 

padrão (%) 

Resolução (em energia do espectrômetro) 1,11   Retangular 3  
0,640 

Posicionamento do espectrômetro 0,29   Retangular 3  
0,167 

Incerteza máxima de (µ/) 86,59   Normal 2 43,29 

Incerteza padrão combinada    Suposta normal  43,295 

Incerteza expandida    Suposta normal    

(k=2)                                                                                          

 86,590 

 

 

 

 

 


