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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO CAMPO DE RADIAÇÃO 

NA DETERMINAÇÃO DA CAMADA SEMI-REDUTORA PELA SIMULAÇÃO 

MONTE CARLO PENELOPE 

 

 RESUMO 

 

Amostras de materiais de blindagens têm sido testadas e caracterizadas através de 

medidas da camada semi-redutora (CSR). Em alguns casos, os resultados experimentais 

publicados na literatura científica não especificam os tamanhos dos campos de radiação 

utilizados na determinação das CSRs. Nas medidas experimentais, os campos de 

radiação estreitos e largos conduzem à determinação dos coeficientes de atenuação 

linear (µ) e atenuação efetivo (µ’).  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do tamanho do campo de radiação 

para se determinar a CSR, sendo realizado por simulação pelo código Monte Carlo 

PENELOPE. Para o propósito deste trabalho, um concreto de magnetita-limonita 

constituído de 7,71% de água, 9,64% de cimento, 12,72% de limonita e 69,93% de 

magnetita foi moldado e simulações da atenuação do feixe de fótons para diferentes 

espessuras do concreto e campos de radiação com diâmetros entre 3, 5,6 e 20 cm foram 

feitas utilizando-se o programa computacional Monte Carlo PENELOPE. As 

simulações foram feitas com um número de histórias entre 10
6 

e 10
8
.
 
 As CSRs foram 

determinadas mediante um ajuste polinomial das curvas de atenuação do feixe de 

radiação versus espessura da blindagem com base no quadrado do coeficiente de 

correlação. Os resultados mostram que a espessura da CSR aumenta com o tamanho do 

campo de radiação em decorrência do aumento da radiação secundária.  

 

Palavras-chave: Tamanho do campo de radiação. Camada semi-redutora. Monte Carlo  

                           PENELOPE.  

 

 

 

 



 

 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE SIZE OF FIELS OF 

RADIATION IN DETERMINING THE HALF-VALUE BY SIMULATION  

MONTE CARLO PENELOPE 

 

 

ABSTRACT 

 

Samples of shielding materials were tested and characterized by measuring the half-

value layer (HVL). In some cases, the experimental results reported in the scientific 

literature do not specify the sizes of the radiation fields used for determining the HVL. 

The value of HVL is a function of the size of the radiation field. In the experimental 

measurements, the narrow and wide fields of radiation lead to determination of linear 

attenuation coefficient (μ) and effective attenuation (μ’).  

This study aims to evaluate the influence of the size of the radiation field to determine 

the HVL, which is done by simulating the Monte Carlo code PENELOPE. 

For this purpose, a magnetite-limonite concrete composed of water (7,71%), cement 

(9,64%), limonite (12,72%) and magnetite (69,93%) was molded and simulations using 

a Monte Carlo computer program PENELOPE were performed for photon beam 

attenuation in different thicknesses of concrete and radiation fields with diameters 

between 3, 5.6 and 20 cm. The simulations were done with a number of histories 

between 10
6
 and 10

8
. HVL were determined by a polynomial fit of the attenuation 

curves of the radiation beam versus the thickness of the shielding based on the square of 

the correlation coefficient. The values of HVL increase with the size of the radiation 

field due to the increase of the secondary radiation. 

 

Keywords: Size of radiation field. Half-value layer. Monte Carlo PENELOPE. 
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1     INTRODUÇÃO 

A descoberta experimental dos raios-X por Roentgen, em 1895, levou à sua 

aplicação na medicina, em radiodiagnóstico. Ao mesmo tempo em que as radiografias 

eram executadas, as doenças de pele começaram a aparecer nos trabalhadores. Os 

exames eram realizados sem qualquer tipo de proteção para o paciente ou trabalhador, 

sem o conhecimento dos efeitos biológicos da radiação, sendo Crocker o pioneiro no 

estudo de doenças atribuídas à radiação - dermatite (CROCKER, 1897; COSTA, 1999; 

SOARES, 2011). Com o passar dos anos, os relatos que se acumularam alertaram sobre 

o fato de que os efeitos associados à exposição à radiação ionizante poderiam se tornar 

nocivos dependendo de como ela fosse utilizada. Desta maneira, procurou-se determinar 

as condições de uso da radiação ionizante. Assim, foram iniciados os estudos da 

radioproteção com o propósito de minimizar os efeitos deletérios em pessoas expostas à 

radiação (COSTA, 1999; NAVARRO, 2008; SOARES, 2011). 

Em 1902, Rollins propôs três maneiras de diminuir a exposição dos trabalhadores e 

pacientes à radiação: utilizar óculos absorvedores; encapsular os tubos de raios-X em 

chumbo; limitar o campo de radiação à região de interesse clínico mediante o uso de 

materiais protetores (SOARES et al., 2011; COSTA, 1999). Posteriormente em 1928, a 

“International Society of Radiology” (ISR) fundou o “International X-ray and Radium 

Protection Committee” (IXRPC), para levar em conta os usos de radiação fora da área 

médica, sendo este comitê reestruturado em 1950 e passando a ser chamado de 

“International Commission on Radiological Protection” (ICRP), cujo objetivo é 

informar e recomendar diretrizes sobre proteção radiológica. Para fazer tais 

recomendações, a ICRP considera os princípios fundamentais e bases quantitativas 

sobre as quais são estabelecidas as medidas de proteção radiológica. A responsabilidade 

por formular normas específicas, códigos de prática ou regulamentações adequadas à 

realidade de cada país é das instituições nacionais de proteção radiológica. As 

recomendações da ICRP têm sido adotadas na maioria dos países (CLARKE; 

VALENTIN, 2008). 

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) foi criada pelo 

Decreto Nº 40.110 em 10/10/1956, com a função de estabelecer normas e regulamentos 

na área de radioproteção e licenciamento, fiscalização e controle das atividades 

nucleares no Brasil. Em 2005, a CNEN atualizou o controle regulatório das atividades 



15 

 

no uso e aplicações de fontes radioativas, por meio da CNEN-NN-3.01– Diretrizes 

Básicas de Proteção Radiológica (BRASIL, 2012; CNEN, 2012). 

Ao falar em proteção radiológica, deve-se ter em mente a aplicação dos três 

fatores básicos contra fontes externas: redução do tempo de exposição à radiação 

ionizante, maximização da distância da fonte radioativa e, blindagem da fonte de 

radiação. O coeficiente de atenuação linear (µ) é um parâmetro chave, e, portanto, essa 

atenuação dependerá da espessura de blindagem, do tipo do material absorvedor 

escolhido, do tipo e energia da radiação emitida pela fonte, assim como do tamanho do 

campo de radiação.  

Ao longo dos últimos anos, curvas de atenuação da radiação X e gama para 

diferentes materiais utilizados em instalações radioativas usados na confecção de 

blindagens, têm sido publicadas por diversos pesquisadores (ARCHER et al., 1994; 

JAEGER et al., 1975; JOHNSTON, 1999; SIMPKIM, 1987, 1995). Dentre os materiais 

mais utilizados estão o chumbo (ARCHER et al., 1994; SIMPKIM, 1987), concreto 

(FACURE, 2007; JAEGER et al., 1975), ferro (ARCHER et al., 1994), argamassa de 

barita (ALMEIDA JUNIOR, 2005; FALCÃO, 1992;) e concreto de magnetita-limonita 

(EL-SAYED ABDO; MEGAHID, 2001; EL-SAYED ABDO, 2002). 

Amostras de materiais de blindagem têm sido testadas e caracterizadas através 

de medidas da CSR com o objetivo de atenuar as radiações ionizantes X e gama. 

Entretanto, os resultados experimentais publicados na literatura científica não 

especificam, em alguns casos, o tamanho dos campos de radiação utilizados na 

determinação das CSRs. Por este motivo, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

influência do tamanho do campo de radiação na determinação da CSR pela simulação 

Monte Carlo PENELOPE. 
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2        REVISÃO DE LITERATURA 

Os níveis de radiação ionizante recomendados pelas normas nacionais e 

internacionais servem como diretriz para as comunidades científicas de todo o mundo 

(CNEN- NN-3.01, 2005; ICRP; Ministério da Saúde (MS); NCRP). A proteção 

radiológica durante a utilização de fontes de radiação ionizante na medicina fornece 

recomendações de conduta de acordo com as normas. Para isto, paredes, biombos, 

visores, aventais, tetos e pisos de salas utilizadas em radiologia diagnóstica, radioterapia 

e medicina nuclear devem ser dimensionados e revestidos com materiais atenuadores 

que garantam os níveis de radiação, nas adjacências, compatíveis com os limites de dose 

para o tipo de público ocupante da área em questão (COSTA, 1999; CNEN, 2012). 

Após a descoberta da radiação X por Roentgen, em 1895, ao mesmo tempo em 

que as radiografias eram executadas, doenças na pele começaram a aparecer nos 

trabalhadores. O pioneiro nos estudos das doenças atribuídas à radiação foi Crocker, um 

físico que, em 1897, relacionou o surgimento da dermatite e úlceras na pele com o uso 

prolongado do tubo de Crookes perto do corpo (CROCKER, 1897; COSTA, 1999; 

NAVARRO, 2008; SOARES, 2011). 

Em 1902, Rollins propôs três maneiras de diminuir a exposição dos trabalhadores e 

pacientes à radiação: utilizar óculos absorvedores; encapsular os tubos de raios-x em 

chumbo; limitar o campo de radiação à região de interesse clínico mediante o uso de 

materiais protetores (ARCHER, 1995; COSTA, 1999; SOARES et al., 2011). No 

entanto, suas recomendações não foram seguidas por um longo período. A partir de 

1913, alemães e ingleses começaram a produzir guias de referência para proteção 

radiológica, com a recomendação de uso de um dispositivo para proteger o trabalhador. 

Nos anos de 1922 a 1928, norte-americanos e ingleses publicaram recomendações para 

trabalhadores, indicando valores de tolerância à dose e determinando barreiras para a 

proteção do trabalhador. Em 1928, a ICRP foi fundada como IXRPC e, em 1950, foi 

reestruturada para levar em conta os usos de radiação fora da área médica e, com isto, 

recebeu o nome de ICRP (CLARKE; VALENTIN, 2008). 

Em 1931, o Advisory Committee on X-Ray and Radium Protection (ACRP) 

publicou seu primeiro relatório intitulado X-Ray Protection. E, em 1964, o ACRP foi 



17 

 

reorganizado e transformado no conhecido National Council on Radiation Protection 

and Measurements (NCRP) (SOARES, 2011).  

Em 1976, o relatório nº 49 do NCRP foi o primeiro guia utilizado pelos peritos 

habilitados dos EUA como referência para especificar protetores de radiação em 

instalações médicas de imagem de raios-X. Na década de 1990, viu-se a necessidade de 

modificar este relatório (NCRP 49), já que ele não abrangia as novas tecnologias, como 

tomografia computadorizada e mamografia (SOARES, 2011). 

A responsabilidade por formular normas específicas, códigos de prática ou 

regulamentações adequadas à realidade de cada país é das instituições nacionais de 

proteção radiológica. No Brasil, os órgãos responsáveis por publicações, normas e 

referências em proteção radiológica são a CNEN e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

A ANVISA, em 1 de junho de 1998, publicou pela Portaria nº 453, a aprovação 

do Regulamento Técnico que estabeleceu as diretrizes básicas de proteção radiológica 

em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispondo sobre o uso dos raios-X 

diagnósticos em todo território nacional (MS, 1998). 

Ainda no Brasil, outra contribuição importante foi a atualização das “Normas 

Básicas de Proteção Radiológica” pela CNEN, por meio da Resolução nº 06/1973 - 

D.O.U. 19/09/73, sendo esta revogada e substituída pela Resolução nº 12/1988 - D.O.U. 

01/08/1988, CNEN-NE-3.01 e novamente revogada e substituída pela Resolução nº 

27/2004 - D.O.U. 06/01/05, CNEN-NN-3.01 - Diretrizes Básicas de Proteção 

Radiológica (CNEN, 2012; CNEN, 2005), a qual aperfeiçoou as medidas e precauções 

contra os possíveis efeitos causados pela radiação ionizante, sendo elas fundamentadas 

em três requisitos básicos de proteção radiológica: justificação, limitação de dose e 

otimização. Todos esses requisitos vêm ao encontro das principais técnicas que 

controlam a exposição à radiação externa, que são os mecanismos de proteção 

radiológica: distância da fonte de radiação, tempo de exposição à fonte e blindagem. Os 

dois primeiros mecanismos consistem em medidas que minimizam a exposição, e o 

último consiste em barreiras fixas ou acessórias que bloqueiam a trajetória dos feixes de 

radiação, absorvendo-os. O coeficiente de atenuação linear é o parâmetro chave para 
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avaliar o comportamento da radiação. Os métodos utilizados para encontrá-lo são o 

experimental e o computacional. 

De forma experimental, o coeficiente de atenuação linear é encontrado 

utilizando um feixe de fótons incidente num material absorvedor, de diferentes 

espessuras, interagindo com este. Essas espessuras do material absorvedor podem ser 

expressas em unidades de comprimento de relaxação, livre caminho médio, camada 

deci-redutora ou CSR. A radiação total ou parcial que as atravessa é captada por um 

sistema de detecção.  

Computacionalmente, o coeficiente de atenuação linear pode ser estimado. Um 

método computacional bastante utilizado é o Monte Carlo, cujas vantagens são a 

rapidez e o baixo custo (SEMPAU et al., 1997). Portanto, a simulação computacional 

pelo MMC pode representar uma alternativa conveniente em relação aos métodos 

experimentais.   

 

2.1      Interação da radiação com a matéria 

As interações da radiação com a matéria dependem da natureza da radiação, da 

sua energia e das propriedades do meio material. No estudo da física radiológica, o 

conceito de atenuação exponencial é importante para descrever a atenuação de 

partículas não carregadas, fótons. Fótons realizam um grande número de interações para 

perder sua energia inicial, enquanto que partículas carregadas perdem sua energia 

cinética rapidamente, em algumas poucas interações.  

Fótons têm a probabilidade de passar através de um meio sem sofrer interação, 

isto é, sem perder energia, enquanto, partículas carregadas sempre interagem com o 

meio perdendo uma fração ou toda sua energia inicial. Desta maneira, uma partícula 

carregada tem um alcance definido dentro de um meio, e esse alcance varia de acordo 

com a energia inicial da partícula carregada; entretanto, fótons não possuem alcance 

definido, sendo o poder de penetração caracterizado por sua atenuação dentro de um 

meio (PIANOSCHI, 2008; CEMBER; JOHNSON, 2009). 
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2.1.1 Raios-X  

Raios-X é a denominação dada à radiação eletromagnética que tem origem na 

eletrosfera (raios-X característicos) ou por meio do freamento de elétrons 

(Bremsstrahlung).  A interação dos raios-X, assim como a da radiação gama, com a 

matéria se dá pelos efeitos fotoelétrico, Compton e produção de pares (CEMBER; 

JOHNSON, 2009). 

 

2.1.2 Radiação gama  

Quando um núcleo decai por emissão de radiação alfa ou beta, o núcleo produto 

pode ficar com seus nucleons fora da configuração de equilíbrio, em estados excitados. 

Assim, para atingir o estado fundamental, a energia excedente é emitida sob a forma de 

radiação eletromagnética, denominada radiação gama. 

Devido à ausência de carga, essa radiação penetra em um material, mas não 

possui alcance definido no meio, sendo o poder de penetração caracterizado por sua 

atenuação dentro de um meio. Este poder de penetração depende da probabilidade de 

interação para o tipo de evento que pode absorver ou espalhar a radiação incidente. A 

penetrabilidade da radiação gama é muito maior que a das partículas carregadas, e a 

probabilidade de interação depende muito do valor de sua energia. Os principais modos 

de interação são o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares 

(CEMBER; JOHNSON, 2009). 

 

2.2      Campos de radiação 

O tamanho do campo de radiação afeta a medida da CSR. Os campos são 

determinados pelos feixes estreito e largo de radiação. Para um feixe estreito (narrow 

beam), somente fótons primários atingem o detector; para um feixe largo (broad beam), 

radiações secundárias atingem o detector (ATTIX, 2004).  

 

2.2.1 Feixe estreito de radiação (Narrow Beam)   

Baseado no Attix-2004, o campo estreito de radiação está sob condições de “boa 

geometria”, quando um feixe estreito de fótons incide perpendicularmente à face do 

detector, e, somente fótons primários o atingem e são contados por ele (ALEIXO, 2007; 
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BROCHI, 1990; CEMBER; JOHNSON, 2009; NALI, 2005; ATTIX, 2004). O feixe 

estreito de radiação é fundamental na dosimetria de raios-X produzidos por acelerador 

linear de partículas para aplicação em radiocirurgia e em radioterapia. 

Na Figura 1, o detector é posicionado para medir somente fótons que não 

sofreram interação. Este arranjo da fonte e detector é conhecido como uma medida de 

“boa geometria” de atenuação uma vez que, todos os eventos de interação levarão à 

remoção de fótons ou espalhamento de fótons, de tal maneira, que não serão vistos no 

detector. Neste caso, a grandeza µ é definida para uma condição de “boa geometria” de 

irradiação (ATTIX, 2004. NALI, 2005). 

 

Figura 1- Ilustração da geometria de irradiação para feixe estreito, mostrando que só fótons primários               

                 atingem o detector. 

                 A= material atenuador; B= blindagem auxiliar; C= blindagem; D= detector; S= radiação   

                 secundária; F= feixe e d=distância fonte-detector. 

 
Fonte - ATTIX, 2004. 

 

Considere um feixe paralelo, monoenergético e com um grande número de fótons, 

com incidência perpendicular a uma placa de material de espessura infinitesimal dL e 

assumindo-se um caso ideal em que cada fóton é completamente absorvido em uma 

simples interação, não produzindo fótons espalhados ou secundários. Se N fótons 

incidem em uma espessura infinitesimal dL, a mudança dN, em N, devido à absorção, é 

expressa pela equação 1: 

dN = -µ.N.dL         (1) 

 

sendo a solução da equação diferencial acima, para todas os fótons do feixe, conhecida 

como lei da atenuação exponencial e representada pela equação 2: 
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NL (E) = N0 (E)℮ 
- μ (E, Z) L

        (2) 

 

onde o número de fótons incidentes (N0) e transmitidos (NL) depende da energia, o 

coeficiente de atenuação linear depende da energia e do número atômico do material 

absorvedor e dL representa a espessura infinitesimal do material (ATTIX, 2004). 

 

2.2.2 Feixe largo de radiação (Broad Beam) 

Uma “má geometria” consiste num feixe largo de radiação onde pelo menos 

algumas radiações secundárias atinje e são contadas no detector, como ilustrado na 

Figura 2 (ATTIX, 2004; CEMBER; JOHNSON, 2009). Este tipo de feixe é utilizado 

principalmente em radioproteção. 

 

Figura 2 - Ilustração da geometria de irradiação para feixe largo, mostrando que fótons secundários   

                 também atingem o detector.   

 

 
 

Fonte - CEMBER; JOHNSON, 2009. 

 

 

2.3      Atenuação Exponencial 

No estudo da física radiológica, o conceito de atenuação exponencial é relevante 

principalmente para fótons, por esses penetrarem em um material percorrendo grande 

percurso antes de sofrer a primeira interação. A penetrabilidade dos fótons é muito 

maior que a das partículas carregadas. O feixe sofre atenuação, principalmente devido a 

eventos de espalhamento Compton (absorção mais espalhamento), absorção fotoelétrica 

(absorção) ou formação de pares (absorção mais espalhamento). 
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Os principais modos de interação da radiação eletromagnética com a matéria 

são:  

Efeito fotoelétrico. Predomina para baixas energias e elemento de elevado 

número atômico Z. Existe interação dos fótons com o material, com depósito total da 

energia, havendo absorção completa da energia;  

Efeito Compton. Predomina para energias mais altas que as ocorridas com o 

efeito fotoelétrico. Esse processo independe no número atômico Z. Existe interação dos 

fótons com o material havendo depósito parcial de energia;  

Formação de pares. Ocorre com fótons de energia igual ou superior a 1,02 MeV 

e para elementos de número atômico alto (FRIMAIO, 2006). 

 

2.3.1   Coeficiente de Atenuação  

A atenuação dos fótons pela matéria se dá pelos efeitos de espalhamento e 

absorção de energia. O coeficiente de absorção é a fração absorvida da energia do feixe 

por unidade de espessura do absorvedor. Tanto o coeficiente de absorção, quanto o 

coeficiente de atenuação linear dependem da energia e do número atômico do material 

absorvedor (CEMBER; JOHNSON, 2009). 

Para avaliar o µ, considera-se um feixe de radiação monoenergético incidindo 

perpendicularmente em uma placa de um determinado material com espessura x. 

Suponha-se, também, uma situação ideal em que cada fóton ou penetra no material sem 

interagir ou interage por efeito fotoelétrico, com depósito total da energia. A intensidade 

I do feixe emergente, através do material absorvedor de espessura x, está associada à 

intensidade I0 do feixe incidente descrita pela equação (3), (CEMBER; JOHNSON, 

2009): 

 

I = I0  ℮ 
- µ x

          (3) 

 

A equação (3) só é válida, para o caso descrito acima, como ilustrado na Fig. 3. 
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Figura 3 - Curva de atenuação exponencial para feixe de radiação gama sob “boa geometria”. 

 
Fonte - ALEIXO, 2007. 

 

O coeficiente de atenuação linear, μ, é determinado, experimentalmente, sob 

condições específicas onde um feixe de fótons monoenergético colimado incide num 

material absorvedor do qual se faz variar a espessura. Um detector é colocado a uma 

distância fixa da fonte e suficientemente afastado do material absorvedor, de tal modo 

que apenas os fótons primários são medidos pelo detector (KHAN, 1984), como 

ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Arranjo de irradiação ilustrando a experiência para o estudo de atenuação de feixes 

                  monoenergéticos e colimados sob condições de “boa geometria”. 

 

 
Fonte - CEMBER; JOHNSON, 2009. 

 

Em condições de “boa geometria”, o coeficiente de atenuação linear pela lei da 

atenuação exponencial pode, então, ser obtido matematicamente por meio da expressão:  

 

μ = - ln (I/I0)/x                             (4) 
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2.3.2 Coeficiente de Atenuação Efetivo ( μ’) 

O feixe produzido por um gerador de raios-X não é um feixe monoenergético; É, 

um espectro contínuo de energia de fótons. A atenuação de um feixe deste tipo não é 

uma exponencial simples, e o declive da curva de atenuação diminui com o aumento da 

espessura do material absorvente, uma vez que este remove os fótons de baixa energia. 

À medida que a espessura deste material aumenta a energia média do feixe, que é 

transmitido, aumenta, ou seja, o feixe é progressivamente endurecido, aumentando, 

também, o seu poder de penetração (ALEIXO, 2007; HUBBELL; SELTZER, 1995;). 

Nos campos largos de radiação, o feixe de radiação ao interagir com o material 

da blindagem produz radiação secundária que é contada pelo detector. Um dos 

parâmetros que afetam o μ’ é o tamanho do campo da radiação, segundo as diferentes 

referências (ALEIXO, 2007; ARORA; WEEKS, 1994; ATTIX, 2004; CHANG; 

CULLIP, 2004; GLASGOW et al., 2003; SANTVOORT et al., 1995). A dependência 

com o tamanho do campo é devida ao efeito de espalhamento dos fótons primários do 

feixe. Com o aumento do tamanho do campo, a quantidade de radiação secundária que 

alcança o detector é maior (JURSINIC et al., 1994). 

 

2.4     Camada semi-redutora (CSR) 

A CSR é um parâmetro muito utilizado em Física das Radiações que, por 

definição, é a espessura de um material qualquer que reduz a intensidade do feixe de 

radiação monoenergético à metade (I = I0/2) da intensidade do feixe inicial. Pela lei de 

atenuação exponencial (CEMBER; JOHNSON, 2009): 

 

CSR = Ln (2)/µ          (5) 

 

Medidas experimentais da CSR permitem obter, através da equação (5), o µ. A 

CSR pode ser obtida experimentalmente, por simulação em laboratório ou por 

simulação em computador, através do método Monte Carlo. 
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2.5      Método Monte Carlo  

O método de simulação Monte Carlo (SMC) é um algoritmo computacional que 

se baseia na amostragem aleatória repetitiva para o cálculo de resultados. Estes métodos 

são geralmente usados para simular sistemas físicos e matemáticos e tendem a ser 

utilizados quando é inexequível ou impossível calcular um resultado exato com um 

algoritmo determinístico (BARROS, 2008). 

O artigo publicado na revista, “Journal of the American Statistical Association”, 

intitulado “The Monte Carlo Method” publicado por matemáticos norte-americanos 

(METROPOLIS; ULAM, 1949) grafou pela primeira vez o termo MC. Foi o primeiro 

artigo sobre a nova metodologia e a nomeou como uma referência aos cassinos de 

Monte Carlo, devido à cidade mediterrânea de Mônaco. 

 Seu uso generalizou-se logo após o aparecimento do computador digital. O 

avanço tecnológico dos computadores trouxe benefícios tanto à velocidade de 

processamento quanto à capacidade de armazenamento de informações (ROGERS, 

2006). 

Historicamente, foi o primeiro sistema usado com sucesso para resolução de 

problemas de transporte de partículas e, atualmente, é largamente empregado em 

diversas áreas: Física, Química, Biologia etc. (BINDER; HEERMANN, 1988). E, ao 

longo dos anos, uma ferramenta padrão de interesse nas áreas de terapêutica e 

diagnóstico da Física Médica. 

À medida que ocorre o avanço tecnológico na área computacional, a técnica de 

MC para uso em transporte de radiação e, especificamente, para a área de Física 

Médica, tende a aumentar. Com isso, códigos mais sofisticados e precisos surgirão, 

alguns para aplicações gerais e outros específicos para determinadas áreas de pesquisa. 

Dentre esses códigos, podem-se citar os mais conhecidos: EGS, MCNP, PENELOPE 

(BARO et al., 1995), dentre outros (YORIYAZ, 2009).  

O Electron-Gamma Shower (EGS) simula o transporte de fótons, pósitrons e 

elétrons em qualquer meio para geometrias especificadas pelo usuário e foi 

desenvolvido em uma linguagem intermediária entre C e FORmula TRANslation 

(FORTRAN) chamada MORTRAN e compilados em FORTRAN para gerar o arquivo 
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executável e um arquivo-fonte contendo toda a programação necessária para uma dada 

simulação e EGS (KAWRAKOW; ROGERS, 2001; NELSON et al., 1985). 

O código Monte Carlo N-Particle (MCNP) (BRIESMEISTER, 1997) é de 

propósito geral e pode ser usado para simular o transporte de nêutrons, fótons e elétrons, 

em qualquer meio e para geometrias generalizadas. A simulação para cálculos de 

dosimetria interna não é especificamente incluída e requer um esforço significativo para 

produzir códigos para leitura de dados de entrada e para a construção computacional da 

fonte e do modelo geométrico a ser irradiado. 

O PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons in matter 

(PENELOPE) foi desenvolvido por Francesco Salvat, José M. Fernández-Varea, 

Eduardo Acosta e Josep Sempau, que pertencem à Universidade de Barcelona, em 2001 

(CHUL-YOUNG; CHUCK-HO, 2005; COT et al., 2004; COT et al., 2006; MORAES, 

2004).  

O código de SMC PENELOPE é um pacote de sub-rotinas escritas em 

linguagem de programação FORTRAN, distribuídas gratuitamente pela Agência de 

Energia Nuclear (NEA, do inglês Nuclear Energy Agency), observado no NEA, 2012. 

PENELOPE foi inicialmente desenvolvido para simular o transporte de pósitrons e 

elétrons na matéria. É aplicado a uma faixa de energia de centenas de eV até cerca de 1 

GeV (SALVAT, et al., 2001). No pacote encontram-se diversas sub-rotinas em 

FORTRAN distribuídas em vários códigos fonte (abertos), aplicativos, uma base de 

dados com características de diversos materiais de interesse em Física Radiológica, 

além de um arquivo do usuário.  

Este código teve a sua primeira versão em 1996 e posteriormente teve versões 

em 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 e 2011. Qualquer sistema operacional que apoie 

um compilador Fortran 7 ou Fortran 90 compatível, o programa PENELOPE é 

executado (NEA, 2012). 

No PENELOPE, um número suficientemente grande de histórias de partículas é 

simulado, e quantidades relevantes são obtidas como médias. O comportamento médio 

dessas partículas é descrito como energia depositada em elétron-volts (eV). 

O conjunto de eventos que ocorrem com uma determinada partícula, desde o seu 

“nascimento”, ou seja, do momento em que ela é emitida pela fonte, até o momento em 
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que ela “morre”, ou seja, é absorvida ou escapa do sistema, é denominado de história da 

partícula. Essas histórias são geradas por meio de amostragens. À medida que o número 

de histórias das partículas simuladas aumenta, melhora-se a qualidade do 

comportamento médio do sistema, caracterizado pela diminuição das incertezas 

estatísticas das grandezas de interesse.  

As sub-rotinas FORTRAN são organizadas em quatro arquivos básicos como 

mostra a Figura 5, os quais utilizam arquivos de dados que armazenam as características 

físicas de diversos materiais.  

Para desenvolver a simulação, o usuário deve editar na linguagem FORTRAN 

um arquivo usuário. A partir das informações de entrada fornecidas pelo usuário, cria-se 

o executável usuário.exe e os resultados são obtidos no arquivo de saída, como ilustrado 

na Figura 5 (PIANOSCHI, 2008; REIS, 2010). 

 

Figura 5 -  Ilustração dos arquivos de entrada necessários para simulação do transporte, atenuação e 

                  deposição de energia no PENELOPE. 

 

 
Fonte - REIS, 2010. 

 

As informações acerca do feixe de radiação (número, tipo e energia de partícula 

a serem simuladas), posição da fonte e do material a ser irradiado, tamanho do campo 

de radiação, parâmetros de controle da simulação, tempo total da simulação, bem como 

os nomes dos arquivos de geometria e material encontram-se no arquivo de entrada 

usu.in. No arquivo de geometria usuário.geo estão definidas as regiões de interesse da 

simulação com a composição dada pelos materiais definidos no arquivo de material 

usuário.f. (NEA, 2012; REIS, 2010). 

As modificações que o usuário realiza no arquivo principal “penmain” de modo 

a criar o arquivo usuário são feitas de modo a obter os resultados desejados no arquivo 

de saída saída.dat. Esse arquivo pode conter informações como a dose depositada em 
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um determinado corpo. O arquivo de saída é gerado a partir do armazenamento, 

realizado pelo código PENELOPE durante a simulação, de dados de interação e 

deposição de energia nos corpos definidos pelo arquivo de geometria, sendo atualizado 

no final de todo o processo (REIS, 2010). 

Na literatura alguns trabalhos mostram a importância do MMC na determinação 

e caracterização de blindagens para reatores de pesquisa, usinas nucleares e aceleradores 

de partículas utilizando diversos materiais, dentre eles a magnetita (El-SAYED ABDO, 

2002). 

 

2.6      Radiações Ionizantes Utilizadas em Radiodiagnóstico e Radioterapia 

Neste item, serão apresentados os radioisótopos utilizados em radiodiagnóstico e 

radioterapia conforme mostram as Tabelas 1, 2 e 3. 

 

 

Tabela 1 -  Isótopos com suas respectivas energias mais utilizadas na medicina nuclear e o percentual de   

                    emissão gama. 
 

 
Fonte - METTLER; GUIBERTEAU, 1998. 
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Tabela 2 -  Radionuclídeos, emissores de fótons, com suas respectivas energias mais utilizadas na 

                    radioterapia. 

 

Tipos de Radioterapia Isótopos Utilizados 

 

 

 

 

 

Braquiterapia 

Para alta e baixa taxa de dose, 

  usa-se:  

 

           
192

Ir  e    

           Sementes de 
125

I.   

 

As energias dos isótopos referidos com 

seu percentual de emissão são as 

seguintes: 

 

       192
Ir: 295,96 keV (28,67%);  

              308,46keV (30%);  

              316,51 keV (82,81%); 

              468,07 keV (47,83%). 

 

       125
I: 35,49 keV (6,55%). 

 

 

 

Teleterapia 

Usa-se: 

            Acelerador Linear (6 a 20 MeV),  

             
60

Co (1250 keV), 

             
137

Cs
 
(660 keV) e 

Usa-se também: 

Equipamentos de Ortovoltagem, cujas         

energias vão desde 120 a 300 keV. 

Fonte – Produção do Próprio Autor. 
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Tabela 3 - Intervalo de utilização médica da Radiação X. 

 

 

Utilização Médica da Radiação X Intervalo de Energia 

Baixa Energia 0,1 – 20 keV 

Radiodiagnóstico 20 – 120 keV 

Ortovoltagem 120 – 300 keV 

Intermediária 300 kV – 1 MeV 

Megavoltagem Acima de 1 MeV 

Fonte - ATTIX, 2004. 

 

 

2.7       Blindagem 

Ao longo dos últimos anos, curvas de atenuação à radiação ionizante para 

diferentes materiais utilizados em instalações médicas radioativas têm sido publicadas 

por diversos pesquisadores (JAEGER et al., 1975; NCRP 49, 1976; SIMPKIM, 1987). 

Dentre os materiais mais utilizados estão o chumbo (ARCHER et al., 1994; SIMPKIM, 

1987), concreto (FACURE, 2007; JAEGER et al., 1975) ferro (ARCHER et al., 1994), 

argamassas de barita (ALMEIDA JUNIOR, 2005; FALCÃO, 1992), de magnetita (EL-

SAYED ABDO, 2002) e vidro plumbífero. 

 

2.8      Materiais Usados para Blindagem  

A maioria dos materiais pode ser usada como blindagem para a radiação desde 

que a espessura seja suficiente para atenuar o feixe pelo fator necessário. As 

características principais dos materiais a serem considerados são: 

 Espaço físico para a instalação; 

 Espessura e peso da barreira 

 Uso múltiplo (blindagem e estrutura); 

 Blindagem de vários tipos de radiação; Uniformidade e homogeneidade; 

 Estabilidade; 

 Custo da construção; 

 Acabamento, limpeza e conservação. 
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Atualmente podem ser empregados os seguintes materiais para blindagem de 

radiação ionizante: Concreto, chumbo, argamassa baritada. A escolha do material de 

blindagem vai depender da finalidade, custo, permanência, etc. 

O chumbo é um material denso, portanto lençóis ou lâminas de chumbo são 

difíceis de manusear, possuem baixa resistência e são muito caros. As mantas de 

chumbo utilizadas na proteção radiológica devem ser feitas com o elemento puro. Elas 

são laminadas na espessura necessária para proteção das paredes e portas (GONDIM, 

2009).  

A Argamassa é um composto de cimento, água, ar e agregado miúdo, destinada 

a regularizar ou preencher uma superfície qualquer na construção civil. Para a obtenção 

da composição química da argamassa consideram-se os mesmos compostos utilizados 

no cimento, porém acrescido da sílica, componente básico da areia. A Tabela 4 

apresenta a composição química e fração em peso da argamassa (SALINAS, 2006). 

 

Tabela 4 - Composição química e fração em peso da argamassa. 

 

Elemento Fração em Peso 

Ca 0,2222 

Fe 0,0370 

Al 0,0741 

Si 0,0926 

O 0,5741 
Fonte - SALINAS, 2006. 

 

A argamassa baritada é um composto que pode ter agregado um minério de alta 

densidade “barita” ou sulfato de bário hidratado (BaSO4) que se presta à proteção 

radiológica. A sua alta densidade resultante, se comparada à densidade de uma 

argamassa tradicional, absorve mais radiação (cerca de 3,2 g/cm
3
). A aplicação é 

manual e não se pode garantir a homogeneidade nem a espessura em todas as paredes 

(GONDIM, 2009). 

O concreto comum tem a vantagem do baixo custo e da facilidade de construção 

e a desvantagem da sua blindagem ser bastante espessa, devido ao número atômico e 

densidade relativamente baixa. Como as espessuras são baseadas em concreto comum 

de 2,35 g/cm
3
, qualquer variação na densidade do concreto acarreta um ajuste na 
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espessura calculada. O concreto de alta densidade pode ser usado quando o espaço é 

limitado (GONDIM, 2009). 

A preparação do concreto comum é realizada pela mistura de agregados (ex.: 

pedra britada), aglomerantes (ex.: cimento), aditivos e água. A densidade dos concretos 

comuns realizados com os agregados normais varia entre 2,1 g/cm
3
 e 2,4 g/cm

3
. A 

Tabela 5 apresenta a composição química por peso para o concreto comum (SALINAS, 

2006). 

 

Tabela 5 - Composição química e fração em peso do concreto comum. 

 

Elemento Fração em Peso 

Na 0,0171 

Ca 0,0826 

Fe 0,0122 

Al 0,0456 

Si 0,3203 

O 0,5028 

K 0,0194 
Fonte - SALINAS, 2006. 

 

Concreto de alta densidade é feito de uma mistura do concreto comum, acrescido 

de barita, magnetita, aço, chumbo, etc. O concreto de alta densidade é usado em locais 

com problemas de espaço, produz aumento na atenuação, entretanto, possui alto custo 

(NCRP 49; NCRP 147). Enquanto a densidade dos concretos normais varia de 2,3 a 2,5 

g/cm3, estes variam de 2,5 a 4,5 g/cm
3
. Utiliza-se agregados graúdo tipo barita, 

magnetita, limalhas de ferro, bolas de aço, ou chumbo e como agregado miúdo as areias 

artificiais destes. A utilização mais comum são o agregado tipo hematita, barita e 

magnetita. O concreto de alta densidade é bastante utilizado como anteparo de radiações 

de energia elevada, como os raios-X, raios gama e nêutrons, porque reúne qualidades de 

absorção de radiações com boas características mecânicas e durabilidade, além de que 

diminui a espessura do anteparo (paredes e lajes) com grande eficácia. O concreto de 

alta densidade é usado na blindagem da radiação ionizante nos projetos de reatores de 

pesquisa, centrais nucleares e aceleradores de partículas (EL-SAYED ABDO, 2002). 

A magnetita é um mineral magnético formado por óxidos, cuja fórmula química 

é Fe3O4. A densidade da magnetita natural é de 5,2 g/cm
3
, sendo empregada na 
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composição do concreto de alta densidade e utilizada como blindagem de radiação de 

alta energia, de reatores de pesquisa, usinas nucleares e aceleradores de partículas. Por 

ser um mineral abundante no Brasil seria uma opção de baratear os custos de uma 

instalação. A magnetita é a fonte mais valiosa entre os minérios de ferro (magnetita, 

limonita e hematita). Na natureza, a magnetita é encontrada incrustada em rochas e solo, 

encontrada em pequenos grãos. Grandes depósitos de magnetitas foram encontrados na 

Suécia, Estados Unidos, Noruega, dentre muitos outros países. No Brasil, as maiores 

reservas de minérios de ferro encontram-se nos estados do Mato Grosso do Sul, Pará e 

Minas Gerais (MAGNETITA, 2010).  
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3      MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1      Simulação do transporte 

O transporte de fótons no concreto de magnetita-limonita, foi estudado 

utilizando o MMC PENELOPE. O concreto de alta densidade é vantajoso numa 

instalação por barrar altas energias, diminuir a espessura da blindagem. É importante 

ressaltar que o Brasil possui uma grande reserva de magnetita.  

 

3.1.1   Composição do Concreto de Magnetita-Limonita 

O material estudado neste trabalho foi um concreto de alta densidade de 

magnetita-limonita, cujas composições utilizadas estão apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Composição percentual do concreto de magnetita-limonita.  

 

Elementos do concreto % Mássico 

Cimento 9,64 

Magnetita 69,93 

Limonita 12,72 

Água 7,71 

Fonte - EL-SAYED ABDO, 2002. 

 

3.1.2   Parâmetros de Entrada  

Os parâmetros de entrada deste trabalho são: material utilizado, tamanho do 

campo de radiação, energias e espessuras do material, cujas características são 

apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Parâmetros de entrada utilizados na obtenção da CSR. 

 

Parâmetro Valor 

Partícula primária sem carga 

 

Fóton 

Energia do Feixe 

 

65 a 1250 keV 

Tamanho do Campo de Radiação 

 

3,0; 5,6; 20,0 cm de diâmetro 

Ângulo de abertura do campo de radiação  2,148339° 4,004173° 14,2500°  

 

Distância Fonte-Detector  

 

Espessura das Barreiras 

 

80 cm 

 

Variou entre 0 e 5,0 cm 

Fonte - Produção do Próprio Autor. 

 

O tamanho do campo de radiação é fundamental em certas práticas médicas. Por 

isso, os utilizados neste trabalho são mostrados na Tabela 7, estando no intervalo 

recomendado pela International Atomic Energy Agency (IAEA) relatório 398, de 2000, 

que engloba as energias utilizadas nas aplicações médicas (IAEA, 2000), para baixa e 

média energia; para radiodiagnóstico e radioproteção.  
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3.1.3   Geometria de Irradiação Utilizada na SMC PENELOPE 

A Figura 6 mostra o esquema da geometria de irradiação das simulações 

realizadas neste trabalho. 

 

Figura 6: Esquema da geometria das simulações realizadas. 

 

 
Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

 

Para o campo de radiação com diâmetro Φ = 3 cm, como mostra a Figura 7, (raio 

= 1,5cm) e uma distância fonte-detector de 80 cm, o ângulo de abertura do feixe (θ) é 

dado por:    

tg θ/2 = (1,5/80), ou seja, tg θ/2 = 0,01875 

θ/2 = arctg (0,01875), onde arctg (0,01875) = 1,074169998 

Portanto, θ/2 = 1,074169998, logo,  θ = 2,148339°   (6) 
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Figura 7- Ilustração adotada para calcular os ângulos de abertura do campo de radiação, de acordo com  

                 os diâmetros do campo. 

 

 

 
Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

Usando o mesmo procedimento para os campos de radiação de 5,6 e 20 cm, os 

valores de θ encontrados são os mostrados na Tabela 7. As Figuras 8a, 8b e 8c mostram 

a localização dos campos de radiação e do ângulo de abertura do campo de radiação, a 

serem inseridos nos dados de entrada do PENELOPE. 

As Tabelas 8, 9 e 10 mostram as energias da radiação ionizante com suas 

respectivas espessuras de barreira utilizadas nos campos de radiação, de acordo com a 

Tabela 7: 
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Tabela 8 - Energias da radiação em função das barreiras utilizadas no campo de radiação com 3  cm. 

                      

                    

 

Energia (keV) Espessura de Barreira (cm) 

1250 0 2,0 3,0 4,0 

600 0 1,0 2,0 3,0 

202 0 0,25 0,5 1,0 

137 0 0,5 1,0 1,25 

104 0 0,25 0,5 1,0 

65 0 0,2 0,3 0,4 

Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

 

 

Tabela 9 -  Energias da radiação em função das barreiras utilizadas no campo de radiação com  5,6  cm.   

                   

 

 

Energia (keV) Espessura de Barreira (cm) 

1250 0 1,4 2,8 4,0 

600 0 1,0 2,4 3,0 

202 0 0,5 1,0 1,5 

137 0 0,5 1,0   1,25 

104 0   0,25 0,5 1,0 

65 0 0,1 0,2 0,4 
Fonte - Produção do próprio Autor. 

     

 

 

Tabela 10: Energias da radiação em função das barreiras utilizadas no campo de radiação com 20  cm.    

                    

 

 

Energia (keV) Espessura de Barreira (cm) 

1250 0 0,7 4,0 5,0 

600 0 1,0 2,0 3,0 

202 0 0,5 1,0 2,0 

137 0 0,5 1,0 1,5 

104 0 0,4 0,8 1,0 

65 0 0,1 0,3 0,4 
Fonte – Produção do próprio Autor. 
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Figura 8 -  Visualização do parâmetro de entrada: ângulos de abertura com os respectivos tamanhos  

                    do campo de radiação 3 cm (a),  5,6 cm (b) e  20 cm (c). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
Fonte - Produção do próprio Autor. 
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3.2      Execução da SMC PENELOPE (PENMAIN.EXE)  

Como foi visto na Figura 5, após o ajuste dos parâmetros de entrada, compilação 

e vinculação o PENELOPE gera o exe. A execução do programa PENMAIN é feita por 

meio do Prompt de comando do DOS, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 -  Ilustração do procedimento de execução na SMC PENELOPE. 

 

 
Fonte - Produção do Próprio Autor. 

 

3.3      Dados de Saída do PENELOPE 

Os dados de saída são: Energia Total Depositada, nº de Histórias Simuladas e 

de Incerteza % 
1
, Figura 10. 

Os parâmetros utilizados para calcular a CSR, neste trabalho com o MMC, são a 

energia total depositada, o nº de histórias simuladas e a incerteza percentual, onde um 

número suficientemente grande de histórias de partículas é simulado, e quantidades 

relevantes são obtidas como médias. 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

1
 A incerteza % e desvio padrão não são a mesma coisa, mas ambos indicam qual o desvio da medida. O 

primeiro indica o valor da medida em percentual e o segundo, indica o desvio absoluto. 
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Figura 10 - Visualização dos dados de Saída do código PENELOPE: energia total depositada, nº de  

                    histórias simulados e incerteza percentual. 

 

 

Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

A justificativa deste trabalho ao utilizar o MMC, para achar a CSR, é a rapidez 

dos resultados em relação ao método experimental. Portanto, utilizou-se a energia total 

depositada no detector em elétron-volts (eV), como dado de saída da simulação no 

detector e, a considerou como 100%. Daí, os outros valores, com barreira, foram 

obtidos por meio de percentuais relativos, como pode ser observado, nas Tabelas 12 e 

13 dos resultados. 

Inicialmente, para o campo de radiação com diâmetro de 3 cm, sem barreira, 

foram contados somente os fótons primários. Posteriormente, outras simulações foram 

realizadas aumentando-se gradativamente a espessura da blindagem até obter o valor de 

50% da energia inicial em elétron-volts. O procedimento foi repetido para os campos de 

radiação de 5,6 cm e 20 cm, assim como para cada um dos feixes monoenergéticos 

(1250, 600, 202, 137, 104 e 65 keV). Em seguida, foi construído um gráfico de 

regressão linear, no SigmaPlot (SIGMAPLOT, 2012), cuja linha de tendência 

polinomial foi ajustada (o grau do polinômio variou entre 3 e 4) para que o coeficiente 

de correlação (r
2
) fosse igual a 1. 
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Para se obter o valor aproximado da CSR foi utilizado o polinômio ajustado, 

montado na tabela do Excel Microsoft, dentro de um intervalo, XMÍN a XMÁX 

(representando a espessura da blindagem), com 10 mil pontos. Em seguida, calcularam-

se os valores de y, [(E/E0)*100] (representando a razão entre a energia de saída e a 

energia de entrada), e procurou-se o valor de 50%, que correspondeu à CSR (Figura 11). 

 

Figura 11 - A CSR é conseguida através do ajuste polinomial para o coeficiente de correlação (r
2
) de 1.  

 

 

  
Fonte - Produção do próprio Autor. 
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4     RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Tabela 11, verifica-se que para uma mesma energia os valores das CSRs 

aumentam com o tamanho do campo de radiação e para um mesmo campo de radiação 

as CSR diminuem com a diminuição dos valores das energias. 

 

 

Tabela 11 - Energias e CSRs dos campos de radiação com tamanhos de 3 cm,  5,6 cm e 20 cm
2
. 

 

Energia Camada Semi-Redutora (cm/Magnetita-Limonita) 

keV 3,0 5,6 20,0 

1250 3,5192 ± 0,0788 3,5888 ± 0,0316 4,2545 ± 0,0963 

600 2,3856 ± 0,0422 2,4375 ± 0,0398 2,9121 ± 0,0699 

202 1,4403 ± 0,0051 1,4912 ± 0,0203 1,5918 ± 0,0348 

137 1,0815 ± 0,0048 1,0968 ± 0,0068 1,2148 ± 0,0232 

104 0,7763 ± 0,0120 0,8659 ± 0,0061 0,8979 ± 0,0140 

65 0,3408 ± 0,3013 0,3518 ± 0,0053 0,3586 ± 0,0076 

Fonte – Produção do próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
2
 A tabela foi construída com o Coeficiente de Correlação igual a 1. 
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A partir dos dados de saída do PENELOPE ilustrados na Figura 10, foram 

criadas as Tabelas 12 e 13 e os gráficos das Figuras 13, 14 e 15 para cada campo de 

radiação, sendo estes mostrados a seguir:  

 

 

Tabela 12 -  Dados de saída da SMC  PENELOPE, para a energia do fóton de 104 keV e tamanho  

                      do campo de radiação com 20 cm.
3 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia 

Depositada
 

Transmissão Incerteza Nº 

Histórias 

                      

keV 

                  

cm 

no Detector  

(eV) 

                        

% 

              

% 

 

 0,00 9,94 100,00 0,2557 4,8 E+08 

 0,20 8,51 85,56 1,1629 2,7 E+07 

104 0,40 7,04 70,82 1,7110 1,4 E+07 

 0,80 5,27 52,97 2,1703 1,2 E+07 

 1,00 4,58 46,11 0,9413 7,7 E+07 

Fonte – Produção do próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Dados de saída da SMC  PENELOPE, para a energia do fóton de 65 keV e tamanho  

                    do campo de radiação com 20 cm. 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia 

Depositada 

Transmissão Incerteza Nº 

Histórias 

 

keV 

            

cm 

no Detector 

(eV) 

                      

% 

 

% 

 

 0,00 7,28 100,00 0,7571 7,9 E+07 

 0,10 5,73 78,69 2,1087 1,2 E+07 

65 0,20 4,98 68,42 1,1087 5,3 E+07 

 0,30 4,14 56,87 2,1131 1,8 E+07 

 0,40 3,41 46,85 2,1366 2,1 E+07 

Fonte – Produção do próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

3 
As demais tabelas encontram-se nos apêndices 1, 2 e 3. 



45 

 

Se fracionar as Tabelas 12 e 13, para que melhor compreensão, verifica-se que:  

 

Incerteza % Nº Histórias 

0,7571 7,9 E+07 

2,1087 1,2 E+07 

2,1131 1,8 E+07 

2,1366 2,1 E+07 

 

 O aumento do Nº de histórias levou a uma diminuição na incerteza percentual; 

 O valor máximo da incerteza percentual nos cálculos das atenuações dos feixes 

de fótons não excedeu 3%. 

 

 

Espessura 

 

                  

(cm) 

Energia 

Depositada 

no Detector 

(eV) 

Transmissão 

 

                   

% 

0,00 7,28404 100,0000 

0,10 5,73153 78,6861 

0,30 4,14235 56,8689 

0,40 3,41254 46,8496 

 

 

 O aumento da espessura da blindagem levou a uma diminuição da energia 

transmitida; 

 A energia total depositada em elétron-volts (eV), dado de saída da simulação no 

detector sem barreira, é considerada como 100%. Daí, os outros valores, com 

barreira, foram obtidos através dos percentuais relativos. 
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Energia 

(keV) 

Espessura

(cm) 

Energia 

(keV) 

Espessura

(cm) 

 0,00  0,00 

202 0,50 65 0,10 

 1,00  0,30 

 2,00  0,40 

 

 Quanto à energia, maior deverá ser a espessura da blindagem; 

 

Observam-se na Figura 12 os valores inseridos no programa SigmaPlot para que 

este construa os gráficos das Figuras 13, 14 e 15. Para cada gráfico obtido através deste 

programa foi necessário colocar os seguintes dados: espessuras de barreira, % 

transmissão e incerteza %, para cada tamanho do campo de radiação (3,0 cm; 5,6 cm e 

20 cm) e energia (1250, 600, 202, 137, 104 e 65 keV) como se vê nas Tabelas 12 e 13.  

 

Figura 12 - Ilustração dos dados inseridos no Sigma Plot para a construção do gráfico da Figura 13. 

 

 
Fonte - Produção do próprio Autor. 
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As Figuras 13, 14 e 15 ilustram os percentuais de transmissão versus espessura 

de blindagem (cm), onde se observa os valores das CSRs representados na linha 

horizontal em cada campo de radiação utilizado, os quais são obtidos pelo programa 

SigmaPlot.  

 

Figura 13 - Curvas de atenuação em função da espessura do concreto de magnetita-limonita para  

                     diferentes energias no campo de radiação de 3 cm de diâmetro. 

 

 
Fonte - Produção do próprio Autor. 
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Figura 14 - Curvas de atenuação em função da espessura do concreto de magnetita-limonita para  

                     diferentes energias no campo de radiação de 5,6 cm de diâmetro. 

 

 
Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

 

 

 

 

Figura 15 -  Curvas de atenuação em função da espessura do concreto de magnetita-limonita para  

                      diferentes energias no campo de radiação de 20 cm de diâmetro. 
 

 

Fonte - Produção do próprio Autor. 
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Vê-se nas Tabelas 11, 12 e 13 e nas Figuras 12, 13, 14 e 15 que realmente existe 

uma dependência da CSR em relação ao tamanho do campo de radiação, independente 

da energia utilizada. 

Verificou-se na simulação que o valor de µ depende do tipo de radiação, da 

energia emitida pela fonte, do tipo do material absorvedor escolhido e do tamanho do 

campo de radiação.  

Nas medidas experimentais, os campos de radiação estreito e largo conduzem à 

determinação dos coeficientes de atenuação linear (µ) e atenuação efetiva (µ’). 

Detectores com grandes volumes (por ex. 20 cm) têm sido utilizados, principalmente na 

faixa de energias mais baixas de raios-X, para produzir um sinal significativo desses 

feixes quando filtrados com os materiais de blindagem a serem testados, já que os 

detectores com pequeno volume (por ex. 3 cm de diâmetro) impedem qualquer partícula 

secundária alcançar o detector. 

Este trabalho consiste no cálculo experimental de ambos os coeficientes de 

atenuação linear (µ) e atenuação efetiva (µ’), para os campos de radiação estreito e 

largo respectivamente, portanto, quando a radiação secundária é contada, referir-se-á à 

geometria de feixe largo (µ’). 

O valor do coeficiente de atenuação linear (µ) inclui os coeficientes parciais de 

todos os tipos de interações pela radiação primária. Ela deixa de ser primária quando 

sofre sua primeira interação de qualquer tipo. Portanto, µ observado sob condições de 

atenuação para campo de radiação estreito, deve ser numericamente maior do que 

qualquer valor correspondente ao coeficiente de atenuação efetivo (µ’), campo de 

radiação largo. Quando se reduz gradualmente a fração da radiação secundária, o campo 

de radiação largo se aproxima do campo de radiação estreito e µ’ aumenta para se 

aproximar de µ, conclusão verificada experimentalmente. Portanto os valores das CSRs 

requerem a especificação do tamanho do campo de radiação utilizado na sua 

determinação. Confirma-se na prática o que ATTIX (2004) afirma. 

Comparando com outros trabalhos da literatura, verifica-se que somente alguns 

itens são abordados: El-Sayed Abdo, em 2002, publicou um trabalho intitulado “Cálculo 

das seções de choque para nêutrons rápidos e raios gama em blindagens de concreto”. 

Ressalta o uso do concreto de alta densidade para blindagem de nêutrons e raios gama 
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em reatores de pesquisa, centrais nucleares e aceleradores de partículas. Para isto, 

verificou o coeficiente de massa para os raios gama e o coeficiente efetivo para os 

nêutrons rápidos; utilizou quatro concretos de alta densidade: areia de dolomita (ρ=2,5 

g/cm
3)

; barita-barita (ρ=3,49 g/cm3); magnetita-limonita (ρ=3,6 g/cm3) e ilmenita-

ilmenita (ρ=3,69 g/cm3); energias numa faixa entre 10 keV a 1 GeV com um programa 

computacional XCOM. 

Lacerda et al., em 2007, estudou a “Influência da metodologia de avaliação da 

CSR em radiologia diagnóstica” para isto usou valores médios de CSRs (mmAl) para 

diferentes tamanhos de campo de feixes de raios-X, em condições de boa geometria. Os 

campos de radiação utilizados foram 8x8 (cm x cm), 11x11 (cm x cm) e 14x14 (cm x 

cm). Todas as CSR apresentaram o mesmo valor 2,44 mmAl, com incerteza % que 

variou de 0,8% a 1,2%. 

Pianoschi, em 2008, estudou a “Avaliação do código de simulação Monte Carlo 

PENELOPE para aplicações em geometrias delgadas de radiodiagnóstico”. Os materiais 

escolhidos no estudo foram alumínio, acrílico, ar, grafite, água e chumbo. As energias 

utilizadas foram 20, 40, 60, 80, 100 e 150 keV. E as espessuras avaliadas foram 4, 10, 

20, 50 e 60 µm equivalentes em alumínio para todos os materiais simulados, validando 

seu estudo simulado com os valores teóricos encontrados no NIST 2004. 

Yoshizumi, em 2010, estudou a “Dependência da resposta de uma câmara de 

ionização anelar com o tamanho do campo de radiação-X”. Para isto, utilizou sete 

colimadores de chumbo com diâmetros de 70,5; 50,8; 50,0; 48,0; 34,0; 17,0 mm de 

abertura e um totalmente fechado. A câmara de ionização anelar fez medição somente 

da penumbra do feixe de radiação, já que o feixe primáio passou direto através do furo 

central. Com isto ele concluiu que existe uma dependência do tamanho do campo de 

radiação pelo aumento da radiação espalhada. 

Ainda neste trabalho, utilizou-se o coeficiente de atenuação linear para a 

validação do código de simulação Monte Carlo PENELOPE, versão 2006, no concreto 

ordinário para espessuras de 0, 1, 2, 3, 5 e 7 cm, energia de 1,25 MeV e campo de 

radiação com 5,6 cm. Essa grandeza foi determinada e comparada com o valor 

disponível na literatura (JAEGER, et. al., 1975). Nesta literatura o valor do coeficiente 

de atenuação linear para raios gama, concreto ordinário com sua composição, e 
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densidade de 2,09 g/cm
3
, ilustrados na Figura 16, para a energia de 1,25 MeV é de μ = 

0,1243 cm
-1

 (calculado por interpolação de valores de coeficiente de atenuação linear 

presentes na Figura 17). A relação dos valores teóricos (JAEGER, et. al., 1975) com os 

simulados foi o método utilizado para a avaliação do pacote de simulação para 

diferentes combinações de parâmetros de entrada da simulação.  

 

Figura 16: Composição dos elementos e densidade do concreto ordinário. 

 
 

Fonte: JAEGER, et al., 1975. 

 

 

 

Figura 17: Coeficientes de atenuação linear para diferentes energias. 

 

Fonte: JAEGER, et al., 1975. 

 

Os resultados encontrados na simulação estão dispostos no apêndice D 

(espessura, em cm; energia depositada, em eV; transmissão percentual, incerteza 

percentual e número de Histórias). Os valores da espessura, transmissão % e incerteza 

percentual estão transcritos na Tabela 14: 
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Tabela 14: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia de 1,25 MeV, e tamanho do campo de  

                radiação com 5,6 cm para o concreto ordinário. 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Produção do próprio Autor. 

 

A CSR, obtida por interpolação dos resultados presentes na Tabela 14, é de 

5,5086 ± 0,1045. O valor da CSR encontrado na literatura (JAEGER et al., 1975), para 

μ = 0,1243 cm
-1

 (por interpolação, presente na Figura 17) e ρ = 2,09 g/cm
3
, é de 5,5764 

cm.   

Observa-se na Figura 18 a atenuação do concreto ordinário versus concreto de 

magnetita-limonita, simulados no Monte Carlo PENELOPE. Vê-se na Figura 18 que o 

decaimento exponencial do concreto de alta densidade é mais acentuado que o do 

concreto ordinário. Isto reforça a tese de que a CSR do concreto de alta densidade é 

menor do que a do concreto ordinário, o que constitui uma vantagem, principalmente, 

do ponto de vista econômico, assim como estrutural. 

 

Figura 18: Atenuação dos concretos simulados pelo PENELOPE.   

 
Fonte - Produção do próprio Autor.  

Espessura 

cm 
 

Transmissão                      
% 

Incerteza 
% 

0        100,00 0,3647 
1          88,85 1,8450 
2          77,57 1,7793 
3          68,67 2,0199 
5          52,80 1,8809 
7          41,79 1,9462 
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Observam-se os valores das CSRs dos concretos de magnetita-limonita e 

ordinário, simulados pelo PENELOPE, versus concreto ordinário encontrado na 

literatura (JAEGER et al., 1975). 

 

Tabela 15: Visualização das CSRs dos concretos de magnetita-limonita e ordinário simuladas pelo  

                     PENELOPE versus concreto ordinário encontrado na literatura. 

 

Concreto CSR 

Magnetita-Limonita 3,5888 

Ordinário 5,5086 

Ordinário, da Literatura
* 

5,5764 

Fonte - Produção do próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
*
Fonte: JAEGER et al., 1975.  
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5     CONCLUSÃO 

 

A metodologia empregada permitiu determinar como os parâmetros de entrada 

influenciam no resultado final, mostrando que:  

 Para uma dada energia (ex. 1250 keV), a CSR aumenta com o aumento do tamanho do 

campo de radiação (campo de 3 cm, CSR de 3,5192; campo de 20 cm, CSR de 4,2545);  

 Para um dado campo de radiação (ex. campo de 3 cm), a CSR diminui com a diminuição 

da energia (para a energia de 1250 keV, a CSR é de 3,5192; para a energia de 65 keV, a CSR 

é de 0,3408); 

 Para feixe largo, a influência da contribuição da radiação secundária aumenta 

significativamente o valor da CSR.  

O código PENELOPE mostrou-se adequado para simulação da atenuação da radiação 

X e gama e determinação da CSR, permitindo a adição de parâmetros de materiais diversos, 

facilitando sobremaneira o cálculo de blindagem. 

O material utilizado neste trabalho, concreto de magnetita-limonita, mostrou-se eficaz 

por ser de baixo custo, possuir reserva abundante no Brasil e por possuir alta densidade, barrar 

radiação de alta energia. 
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APÊNDICE A – Simulação no Campo de Radiação com 3,0 cm 

 

TABELA A1: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 1250 keV e tamanho do campo 

                          de radiação com 3 cm.                           

 

 

Energia  

do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada  

no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 5347,09 100,0000 0,4581 6,4 E+06 

1250 2,00 3495,04 65,3634 1,6994 7,1 E+05 

 3,00 2940,82 54,9985 2,0765 5,7 E+05 

 4,00 2411,71 45,1032 2,3903 5,2 E+05 

 

 

TABELA A2: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 600 keV e tamanho do campo de  

                          radiação com 3 cm. 

                     

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 3106,59 100,0000 0,3300 8,6 E+06 

600 1,00 2323,23 74,7839 0,7133 2,5 E+06 

 2,00 1725,30 55,5368 1,6615 6,3 E+05 

 3,00 1355,26 43,6253 1,9466 5,8 E+05 

 

 

TABELA A3: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 202 keV e tamanho do campo de 

                           radiação com 3 cm. 

                      

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 98,246 100,0000 0,4425 3,4 E+06 

202 0,50 755,361 76,5895 0,6882 1,8 E+06 

 1,00 602,864 61,1271 0,8558 1,5 E+06 

 1,50 473,459 48,0062 0,2873 1,7 E+07 
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TABELA A4: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 137 keV e tamanho do campo de 

                           radiação com 3 cm. 

                       

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia 

 Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 603,226 100,0000 0,3200 6,4 E+06 

137 0,50 440,713 73,0594 0,7550 1,5 E+06 

 1,00 317,529 52,6385 0,3637 9,5 E+06 

 1,25 272,663 45,2008 0,6365 3,6 E+06 

 

 

 

TABELA A5: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 104 keV e tamanho do campo de 

                           radiação com 3 cm.                      

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 436,079 100,0000 0,3471 5,8 E+06 

104 0,25 348,122 79,8300 0,3473 7,4 E+06 

 0,50 279,138 64,0109 0,7144 2,1 E+06 

 1,00 175,091 40,1512 2,2206 3,4 E+05 

 

 

 

TABELA A6: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 65 keV e tamanho do campo de 

                          radiação com 3 cm.. 

 

                      

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 316,278 100,0000 0,1511 4,5 E+07 

65 0,20 209,753 66,3192 0,5175 5,8 E+06 

 0,30 171,832 54,3294 0,8537 2,6 E+06 

 0,40 139,525 44,1147 0,9286 2,7 E+06 
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APÊNDICE B - Simulação no Campo de Radiação com 5,6 cm 

 

TABELA B1: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 1250 keV e tamanho do campo 

                         de radiação com 5,6 cm.                          

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 1565,650 100,0000 0,0859 6,5 E+08 

1250 1,40 1179,620 75,3438 0,7151 1,2 E+07 

 2,80 929,685 59,3801 0,8108 1,2 E+07 

 4,00 690,820 44,1235 0,9183 1,2 E+07 

 

 

TABELA B2: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 600 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 5,6 cm. 

                          

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 897,346 100,0000 0,2484 5,4 E+07 

600 1,00 679,095 75,6782 0,6983 9,1 E+06 

 2,40 453,692 50,5593 1,6506 2,4 E+06 

 3,00 378,650 42,1967 1,4185 3,9 E+06 

 

 

TABELA B3: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 202 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 5,6 cm.                         

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 281,363 100,0000 0,1600 9,2 E+07 

202 0,50 220,719 78,4463 1,2675 1,9 E+06 

 1,00 174,606 62,0572 1,0254 3,6 E+06 

 1,50 140,135 49,8058 1,3692 2,5 E+06 
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TABELA B4: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 137 keV e tamanho do campo de 

                           radiação com 5,6 cm.                         

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 174,553 100,0000 0,4105 1,3 E+07 

137 0,50 126,105 72,2445 1,2034 2,1 E+06 

 1,00 92,3232 52,8912 0,5347 1,5 E+07 

 1,25 80,2495 45,9743 0,7675 8,5 E+06 

 

 

TABELA B5: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 104 keV e tamanho do campo de  

                          radiação com 5,6 cm. 

 

                        

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 125,796 100,0000 0,5427 8,5 E+06 

104 0,25 104,179 82,8158 2,2628 6,0 E+05 

 0,50 79,3911 63,1110 1,4093 1,9 E+06 

 1,00 53,1976 42,2888 0,4591 2,8 E+07 

 

 

TABELA B6: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 65 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 5,6 cm. 

 

                         

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 91,4118 100,0000 0,1600 1,3 E+08 

65 0,10 74,6285 81,6399 0,9450 4,9 E+06 

 0,20 61,4924 67,2697 0,9533 5,9 E+06 

 0,40 41,4139 45,3048 1,7096 2,7 E+06 
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APÊNDICE C - Simulação no Campo de Radiação com 20 cm 

 

TABELA C1: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 1250 keV e tamanho do campo 

                         de radiação com 20,0 cm. 

                     

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 123,883 100,0000 0,3640 4,6 E+08 

1250 0,70 113,230 91,4008 2,3578 1,1 E+07 

 4,00 64,5896 52,1376 2,4189 1,9 E+07 

 5,00 55,9236 45,1423 1,8165 3,8 E+07 

 

 

TABELA C2: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 600 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 20,0 cm. 

                      

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 70,9920 100,0000 0,3622 3,2 E+08 

600 1,00 54,6620 76,9974 1,1455 4,1 E+07 

 2,00 44,6176 62,8488 1,4616 3,1 E+07 

 3,00 34,4292 48,4973 2,4927 1,3 E+07 

 

 

TABELA C3: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 202 keV e tamanho do campo de 

                          radiação com 20,0 cm.                      

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 22,7032 100,0000 1,1669 2,1 E+07 

202 0,50 18,2248 80,2741 1,4623 1,7 E+07 

 1,00 14,5915 64,2707 1,8892 1,3 E+07 

 2,00 9,76779 43,0238 2,3957 1,1 E+07 
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TABELA C4: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 137 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 20,0 cm. 

                      

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia  

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 13,8199 100,0000 0,2014 7,1 E+08 

137 0,50 10,6332 76,9412 1,3841 2,0 E+07 

 1,00 7,91090 57,2428 1,6946 1,7 E+07 

 1,50 5,75871 41,6697 2,1958 1,4 E+07 

 

 

TABELA C5: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 104 keV e tamanho do campo de 

                         radiação com 20,0 cm. 

                      

 

 

Energia 

 do fóton 

Espessura Energia 

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 9,94158 100,0000 0,2557 4,8 E+08 

104 0,40 7,04068 70,8205 1,7110 1,4 E+07 

 0,80 5,26650 52,9745 2,1703 1,2 E+07 

 1,00 4,58383 46,1077 0,9413 7,7 E+07 

 

 

TABELA C6: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 65 keV e tamanho do campo de  

                         radiação com 20,0 cm. 

                     

 

 

Energia 

 do Fóton 

Espessura Energia 

Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,00 7,28404 100,0000 0,7571 7,9 E+07 

65 0,10 5,73153 78,6861 2,1087 1,2 E+07 

 0,30 4,14235 56,8689 2,1131 1,8 E+07 

 0,40 3,41254 46,8496 2,1366 2,1 E+07 
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APÊNDICE D – Simulação Monte Carlo no Concreto Ordinário 

 

TABELA: Dados de saída da SMC PENELOPE, para a energia do fóton de 1250 keV e tamanho do  

                        campo de radiação com 5,6 cm - CONCRETO  ORDINÁRIO.                  

 

 

Energia 

do Fóton 

Espessura Energia 

 Depositada 

 no Detector 

Transmissão Incerteza  Nº Histórias 

keV cm eV % %  

 0,0 1594,05 100,0000 0,3647 1,4 E+08 

1250 1,0 1416,34 88,8516 1,8450 6,2 E+06 

 2,0 1236,54 77,5722 1,7793 7,7 E+06 

 3,0 1094,70 68,6741 2,0199 6,7 E+06 

 5,0 841,688 52,8018 1,8809 1,0 E+07 

 7,0 666,210 41,7935 1,9462 1,1 E+07 

 

 


