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RESUMO 

 

 

 
Este trabalho apresenta simulações de Monte Carlo com objeto com forma de meia-

lua, densidade e material conhecidos. Foi colocado dentro de um tubo de aço como arranjo de 

teste para simulação pelo código MCNPX, a fim de ser validada pelas medidas em 

experimentos estáticos de transmissão de raios gama e com comparação com dados teóricos. 

O MCNPX requer uma geometria definida para cada trajetória de fótons. Isto oferece 

empecilhos para o uso do código em simulação de tomografia. A solução desse problema foi 

escrever um programa para criar os arquivos de entrada para cada trajetória. Trabalhando 

nesta sequência, foi criado um banco de dados para organização da grande quantidade de 

dados gerados. A instalação experimental utiliza um único par fonte-detector, com fonte 

radioativa isotópica de Césio-137 e o detector de Nal (Tl) de cintilação acoplado a um 

analisador de multicanal. A análise de erros foi feita com a métrica do RMSE para avaliação 

da qualidade das simulações. As simulações foram validadas pelos dados experimentais e 

também pelos dados analíticos com erros satisfatórios segundo a métrica utilizada. 

 

Palavras-chave: automatização MCNPX; simulação Monte Carlo; tomografia de raios gama. 
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ABSTRACT 

 
This work presents Monte Carlo simulations with object shaped like a half moon with 

density and material knowns. It was placed inside a steel tube as a test arrangement for 

simulating the MCNPX code, for validation by static experiments measurement of gamma ray 

transmission and compared with theoretical data. The MCNPX requires a geometry defined 

for each photon trajectory. This offers trammels to use the code for tomography simulation. 

The solution of this problem was developing a program to create input files for each 

trajectory. Working in this sequence, a database was created to organize large amount of data 

has been generated. The experimental setup uses a single source-detector pair, with a 

radioactive isotope Cesium source 137 and the detector NaI (Tl) scintillation coupled to a 

multichannel analyzer. The error analysis was made with the RMSE metric for evaluating the 

quality of the simulations. The simulations were validated by experimental data and also by 

comparison with theoretical data with satisfactory errors according to the metric used. 

 

Keywords: MCNPX automation; Monte Carlo simulation; gamma ray tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É de capital importância a não interferência na geometria do sistema medido, quando 

se deseja analisar ou controlar algum processo em que se estuda. Diversos processos de 

fabricação em uma indústria têm a necessidade desse controle.  

Por causa disto, a técnica de transmissão de radiação gama é uma ferramenta excelente 

para atuar neste tipo de estudo, porque nem a fonte nem o detector interferem no sistema, 

sendo, por isso, uma técnica não invasiva. 

Para este tipo de investigação, a tomografia realizada com fonte gama é, certamente, 

uma técnica confiável competitiva, há muito tempo utilizada em processos industriais, como é 

possível observar no trabalho de Bartholomew e Casagrande (1957), que propõe um modelo 

para determinar concentração de sólido fluidizado por absorção de raios gama. 

O grupo de Tomografia Gama e Fluidodinâmica do Departamento de Energia Nuclear 

construiu um tomógrafo gama computadorizado (CT) para investigar e estudar a 

fluidodinâmica do processo de craqueamento de petróleo e validar modelos fluidodinâmicos 

multifásicos. 

A fonte radioativa do CT tem sua base teórica dada pela equação (PESSOA et al., 

1978): 

 

𝑁 = 𝑁0𝑒
−λ𝑡 (1.1) 

 

Em que 𝑁 é o número de núcleos radioativos que sobreviveram em um tempo  ; 𝑁0 é o 

número inicial de núcleos; e   é a constante de decaimento, que é uma propriedade 

característica de cada núcleo.  

Embora a equação 1.1 seja determinística, ela pode ser obtida por tratamento de 

probabilidade (MEYER, 2013) e obedece à distribuição de Poisson.  

Este tomógrafo foi bem-sucedido nos testes recomendados pela International Atomic 

Energy Agency (IAEA, 2008) para avaliação de suas características, como visto no trabalho 

de Dantas et al. (2008) e Moura et al. (2011). O tomógrafo foi examinado com objeto de teste 

e os dados experimentais obtidos foram comparados com dados analíticos. O objeto escolhido 

tem forma de meia lua, densidade e coeficiente de atenuação conhecidos; assim ela 

proporciona uma referência para os erros e simulação determinística. Para testes verificativos, 

a meia lua é uma forma representativa porque tem partes arredondadas (o riser é cilíndrico) e 
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partes planas (AZZI, 1991). Além disso, com um fantom em forma de meia lua, é possível 

analisar a relação entre as resoluções espacial e de densidade, devido à variação no raio de 

trajetória, especialmente nas extremidades (DANTAS et al., 2008). 

Neste trabalho também utilizados a meia lua como objeto de referência com o objetivo 

de comparação com os dados experimentais já existentes. 

O tomógrafo é mostrado da Figura 1 

 

Figura 1 – Tomógrafo construído pelo grupo. 

 

 

Este trabalho visa validar simulações computacionais com os dados experimentais e 

analíticos. As simulações estão baseadas no código de transporte Monte Carlo N-Particle 

eXtended (MCNPX). MCNPX pode simular transporte de nêutrons, elétrons, fótons e 

combinação ente eles (MCNPX USER’S MANUAL, 2005). 

As simulações podem ser usadas como referência na geometria de novos experimentos 

e é um recurso que facilita a análise do experimento porque dispensa modelagem matemática 

que, em alguns casos, pode ser complexa. 

Shirmardi et al. (2013) utiliza o MCNPX para comparação de coeficiente de atenuação 

dos dados simulados e com uma referência. Maad e Johansen (2008) usa o código para medir 

performance de tomografia de feixe único.  

Ay e Zaidi (2005) simulam tomografia de feixe cônico através do código de Monte 

Carlo. Long et al. estudam dose em órgãos devido a tomografia. 
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As aplicações do MCNPX são variadas, abrangendo desde uso industrial até médico. 

Entretanto, não foi encontrado na literatura o uso do código MCNPX para simulação de 

tomografia de feixe paralelo de múltiplas trajetórias e projeções. 

Primariamente o MCNPX foi concebido para simulações estáticas, o que torna um 

desafio usá-lo para obtenção de perfis para validação com os dados experimentais disponíveis. 

O MCNPX precisa de uma geometria definida para cada trajetória, o que se torna um 

empecilho, a priori, porque uma tomografia perfaz várias trajetórias. 

Por isso houve a necessidade de automatizar a obtenção dos arquivos de entrada do 

código e assim viabilizar as simulações da tomografia. 

Para validação da simulação, os dados simulados foram comparados com os 

experimentais e analíticos. 

Com isto, um banco de dados, escrito em MATLAB, foi criado para armazenar os 

dados (experimentais, analíticos e simulados). 

Para chegar à conclusão dos objetivos, este trabalho seguirá o seguinte roteiro: 

No capítulo 2, a revisão do método de Monte Carlo, do código MCNPX, informação 

do arranjo experimental e modelação para os cálculos teóricos de referência. 

No capítulo 3, a exposição dos problemas com a automatização, a criação do banco de 

dados, a montagem dos perfis de atenuação, reconstrução dos coeficientes de atenuação e do 

objeto (meia lua) e a escolha da métrica para análise de erro. 

No capítulo 4 é exposto os resultados de cada item apreciado no capítulo anterior. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

Implementar as simulações pelo código MCNPX para utilizá-lo como ferramenta de 

planejamento, desenvolvimento e referência na geometria de novos experimentos. 

 

1.1.2 Específicos 

 

Usar o código MCNPX para simular experimentos, comparar resultados com dados 

experimentais da tomografia gama e com modelos determinísticos. 
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Otimizar o procedimento de geração dos arquivos de entrada do código MCNPX para 

simulação de experimentos de tomografia gama. 

Criar banco de dados com protocolo de amostragem, em linguagem do MATLAB, 

disponibilizando os arquivos para os modelos de análise de dados e algoritmos de 

reconstrução. 

Investigar a origem e estrutura dos erros utilizando dados de precisão certificada e 

uma métrica de comparação entre simulação e dados experimentais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Método de Monte Carlo 

 

O método de Monte Carlo (MC) foi desenvolvido durante estudos sobre a moderação 

de nêutrons, na década de 30, pelo físico Enrico Fermi. Na década de 40, o método foi 

progredindo por causa de sua utilização na simulação de reações termonucleares e usado em 

problemas com difusão de nêutrons durante o Projeto Manhattan no Laboratório de Los 

Alamos no período da Segunda Guerra Mundial (PEREIRA, 2013). 

O método de Monte Carlo é efetivamente utilizado devido ao avanço da tecnologia 

computacional. O MC é usado para representar teoricamente processos estocásticos, como a 

interação da radiação com a matéria. Também é muito usado para resolução de problemas em 

que a solução analítica ou numérica é complexa. 

Nas aplicações do método, as simulações são processadas sem a necessidade de 

descrição das equações matemáticas e a amostragem estatística leva em consideração a 

seleção de números aleatórios. Os eventos probabilísticos individuais de cada partícula são 

simulados sequencialmente, desde o surgimento (na fonte) até seu desaparecimento (fuga do 

volume de controle ou energia limiar final), como explica Rusin (2012). 

A ideia do MC é ilustrada pela Figura 2. 

 

Figura 2 – Aplicação do método de Monte Carlo para estimar a área do quarto de 

circunferência, relacionando o número de pontos pintados. 
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O método de MC se baseia em um teorema da Estatística muito utilizado chamado 

Teorema do Limite Central (TLC). 

O TLC é um importante resultado estatístico e pode ser enunciado da seguinte 

maneira:  

Seja uma amostra aleatória (X1, X2, …, Xn) de tamanho n, retirada de uma população 

com distribuição qualquer e com média µ e variância σ². A distribuição amostral da 

média (
∑   

 
   

 
) =  ̅ tenderá à distribuição normal com média µ e variância 

  

 
, 

quanto maior for o número n. (BUSSAB; MORETTIN, 2002, p. 273). 

O TLC é muito utilizado em aplicações práticas, devido a sua abrangência e por 

permitir conhecer informações de uma distribuição desconhecida qualquer através de suas 

amostras aleatórias, dentro das condições do teorema. 

Empiricamente pode ser explicado deste modo: ao se distanciar da média, a 

probabilidade de ocorrência da amostra aleatória diminui, ou seja, é mais provável ocorrer um 

evento que se encontra próximo da média da distribuição desconhecida. 

 

2.2 MCNPX 

 

MCNPX é baseado no método de Monte Carlo. Desenvolvido por Los Alamos 

National Laboratory foi escrito em linguagem Fortran 90 e é largamente utilizado para 

simulação de transporte de radiação. 

Para executar a simulação pelo MCNPX, é necessário escrever um arquivo de entrada 

de acordo com o algoritmo do código e executá-lo através da tela de comando. Após a 

simulação, o MCNPX gera um arquivo de saída que contém a resposta desejada.  

O arquivo de entrada do MCNPX se estrutura assim: Título – Cartão de Células – 

Espaço – Cartão de Superfícies – Espaço – Cartão de Dados. 

 

2.2.1 Título 

 

O título é a descrição básica do problema ou modelo a ser simulado. Engloba a 

primeira linha do arquivo de entrada podendo ser omitido. 
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2.2.2 Cartão de Células 

 

O cartão de célula (cell cards) é a primeira informação sobre a geometria do sistema a 

ser simulado (a numeração da célula; o material; a densidade; a importância) e engloba os 

objetos do sistema da simulação. 

A geometria é feita com construções como plano, esfera, cilindro, cone entre outros. 

Além disso, são usadas as funções de interseção, união e complementar. 

As células são numeradas para que seu material constituinte seja definido no cartão de 

dados. Se o material for o ar ou vácuo não é necessário numerá-lo. 

A densidade é determinada em unidades de 10
24

 átomos por centímetro cúbico ou 

gramas por centímetro cúbico. 

A importância (comando “IMP”) é determinada em relação à partícula escolhida (“N” 

para nêutrons, “P” para fótons e “E” para elétrons) na simulação e indica se a célula é 

importante ou não para a simulação (“1” ou “0” respectivamente). Exemplo: 

 IMP:E=1 O transporte de elétrons será simulado  

 IMP:E=0 O transporte de elétrons não será simulado 

Como é possível simular mais de uma partícula, o comando “IMP” fica, por exemplo, 

“IMP:P,E”, para simulações de fótons e elétrons. 

Formato do algoritmo célula é: j m d o p. 

Em que: j é o número da célula; m é o material do qual é feito a célula (0 indica 

vácuo); d é a densidade do material da célula (ausente no vácuo) em unidades 10
24

 

átomos/cm³ ou g/cm³; o é a operação; e p é o parâmetro de importância da célula na 

simulação. 

Por exemplo, a Figura 3: 

 

Figura 3 – Exemplo de algoritmo do cartão de célula do MCNPX. 

 

 

Na figura acima lê-se: célula 1 constituída pelo material 1 de densidade 7,86 g/cm³ é 

limitada pelas superfícies 1 (parte externa) e 2 (parte interna) e encontra-se dentro da 

superfície 3 e tem importância para simulação de fótons. 

 



17 
 

2.2.3 Cartão de Superfície 

 

Este cartão (surface card) determina a forma geométrica do sistema utilizando 

símbolos mnemônicos (dado pelo manual do código) para os cartões de superfície. Por 

exemplo, para uma superfície plana normal ao eixo X, o código é: “PX”. 

O algoritmo pede que se informe a numeração da superfície (normalmente cada célula 

tem duas superfícies), o código geométrico da superfície (como falado acima) e a entrada dos 

coeficientes de acordo com a tabela mnemônica presente no manual. 

Formato do algoritmo célula é: j a l 

Em que: j é o número da superfície; a é o código da geometria (fornecido no manual); 

e l é a entrada da geometria segundo os parâmetros da mesma tabela. 

Por exemplo, a Figura 4: 

 

Figura 4 – Exemplo de algoritmo do cartão de superfície do MCNPX. 

 

 

O que está escrito na imagem acima significa: superfície 1 é um cilindro paralelo ao 

no “eixo z” com parâmetros: x=0, y=8 e 7,7 centímetros de raio. 

 

2.2.4 Cartão de Dados 

 

No cartão de dados (data cards) é definido o tipo de radiação, os materiais 

constitutivos das células, as especificações da fonte, registro e o número de histórias. 

 

2.2.4.1 Tipo de radiação 

 

São os “mode cards”. Determina o tipo de radiação a ser simulada usando-se a mesma 

nomenclatura do cartão de células. O MCNPX pode simular apenas transporte de nêutrons 

(padrão); nêutrons e transporte de fótons induzidos por nêutrons; apenas o transporte de 

fótons; apenas o transporte de elétrons; transporte de fóton e de elétrons; e nêutrons, fótons 

induzidos por nêutrons e de transporte de elétrons. 
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Aqui se define o modo de simulação: N apenas o transporte de nêutrons (padrão); N P 

para nêutrons e transporte de fótons induzida por nêutrons; P apenas o transporte de fótons; E 

apenas o transporte de elétrons; P E fóton e de transporte de elétrons; e N P E nêutrons, fótons 

induzidos por nêutrons e de transporte de elétrons, como mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Exemplo de algoritmo do cartão de tipo de radiação do MCNPX. 

 

 

A imagem significa: modo de simulação de fótons. 

 

2.2.4.2 Materiais 

 

Nos cartões de materiais (material cards) se especifica o material que compõe as 

células, informado pela numeração escolhida para cada célula. 

Neste cartão informa-se o número atômico do material e sua massa atômica. Também 

é possível ter mais de um material constitutivo na célula; neste caso, informa-se a fração 

atômica ou mássica. 

Formato do algoritmo célula é: m Z A F 

Em que: m é o material do qual é constituído a célula; Z é o número atômico do 

material; A é a massa atômica do material; e F é a fração atômica (positivo) ou fração de 

massa (negativo) do constituinte do material. 

Por exemplo, a Figura 6: 

 

Figura 6 – Exemplo de algoritmo do material do MCNPX. 

 

 

A imagem significa: o material da célula 3 é composto por 50% do elemento de 

número atómico 11 (sódio) e 50% do elemento de número atômico 53 (iodo), ambos de 

isótopo mais estável. 

 

 



19 
 

2.2.4.3 Fonte 

 

As especificações da fonte (source definition) necessitam das seguintes informações: 

energia, posição e a partícula simulada. 

A energia (“ERG”) é definida sempre em megaelétron-volt. A posição (“POS”) usa 

coordenadas canônicas x, y, z e tem que ser complementadas com a direção (“VEC”) e 

sentido (“DIR”) do fluxo de partículas. A definição da partícula (“PAR”): “1” para nêutrons, 

“2” para fótons e “3” para elétrons. 

Formato do algoritmo célula é: t e p d v p 

Em que: t é o tipo da fonte; e é a energia da fonte em MeV; p é o ponto da posição 

(x,y,z); v é a direção e sentido do feixe; e p é a escolha da partícula. 

Por exemplo a Figura 7: 

 

Figura 7 – Exemplo de algoritmo da especificação de fonte do MCNPX. 

 

 

Fonte de feixe linear com energia 0,662 MeV, posicionada no ponto (-11,2, 0, 0); o 

feixe tem sentido do arco que, em relação ao vetor (1,0,0), tem cosseno 1. 

 

2.2.4.4 Registro 

 

O registro (tally cards) determina a grandeza de interesse, ou seja, é o resultado da 

simulação de acordo com o que foi pedido para o MCNPX calcular. A Tabela 1 descreve 

alguns exemplos de registro. 

 

Tabela 1 – Alguns exemplos de comando de registro. 

Registro Partícula Descrição Unidade 

F1 N, P e/ou E Corrente sobre superfície Número de partículas 

F2 N, P e/ou E Fluxo sobre superfície Partículas/cm² 

F7 N Deposição de energia estimada de fissão MeV/g 

 

Neste cartão também é necessário informar em qual superfície ele deve processar a 

simulação. Para isso se utiliza a numeração já definida no cartão de superfície. 
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Em alguns registros (como a corrente integrada) é necessário diferenciar a contagem 

das partículas que atravessam a superfície considerada daquelas que são refletidas. 

 

2.2.4.6 Histórias 

 

Aqui se determina o número de partículas que será simulada. Este comando é 

representado por “nps”. O código interrompe a simulação assim que atinge o número de 

histórias determinado. 

A escolha deste valor é duplamente importante, porque ele determina o tempo de 

computação e a precisão da resposta do registro em relação ao fenômeno real, através do erro 

que é impresso ao lado do valor do registro. 

Neste trabalho, tomou-se o número de histórias igual a 1.000.000. 

 

2.2.4.7 Erro 

 

No arquivo de saída da simulação, o MCNPX mostra uma grandeza chamada no de 

Erro Relativo (R), que é dado por (MCNPX USER’S MANUAL, 2005). 

 

 =
  ̅

 ̅
 (2.1) 

 

É a razão entre o desvio padrão da média e a média estimada. O erro é proporcional ao 

inverso da raiz de N (com N sendo o número de histórias).  

Os valores apresentados de R devem ser analisados de acordo com a Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 – Guia para interpretação do erro relativo. 

Valores de R Qualidade do Registro 

0,5 a 1 Desprezível 

0,2 a 0,5 Pouco significativo 

0,1 a 0,2 Questionável 

< 0,1 Geralmente confiável, com exceção a detectores pontuais 

< 0,05 Geralmente confiável para detectores pontuais 

Fonte: MCNPX user’s manual (2005). 
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Abaixo, na Figura 8, se apresenta o gráfico “erro X histórias” pelo qual foi escolhido o 

número de histórias a ser tomado neste trabalho. 

 

Figura 8 – Gráfico representativo de erros X histórias. 

 

 

 

2.2.5 Efeito de borda 

 

Uma fonte de erro experimental é o próprio feixe gama. Por melhor que seja colimado, 

ele sempre apresentará uma abertura, o que resultará num ângulo sólido. Esse ângulo é 

responsável por erros na resolução do feixe, assim como por erros na contagem. O erro de 

contagem se deve ao fato de haver interação com a parede antes de o centro do feixe estar 

posicionado nela. A Figura 9 ilustra esse efeito. 
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Figura 9 – Representação do efeito de borda num experimento real. 

 

 

O código MCNPX também simula esse efeito, mesmo que se escolha uma fonte de 

feixe linear, como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Reprodução do efeito de borda pela simulação do MCNPX. 

 

Legenda: O fóton que está sendo rastreado atingiu superfície 11; parece não haver células do outro lado da 

superfície da célula 6 nesse ponto. 

 

Esse erro na simulação ocorre por má geometria. A borda é entendida pelo código 

como um ponto comum a duas superfícies do objeto. O fóton, que é rastreado durante toda a 

simulação, interage com o ponto que pertence a duas superfícies, impossibilitando de 

computar a entrada numa superfície específica. 

Esse problema é contornado tomando um ponto infinitesimalmente perto do ponto de 

borda. 
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2.2 Tomografia gama 

 

A tomografia é utilizada por ser um método não invasivo de apreender dados do 

sistema em estudo, por isso cada vez mais tem sido utilizada em processos industriais. O 

primeiro trabalho neste sentido foi de Bartholomew e Casagrande (1957), enquanto que a 

tomografia para fins médicos foi utilizada anos depois por Hounsfield, em 1972 (MUÑIZ e 

CASANOVAS, 2006). 

O tomógrafo, segundo a International Atomic Energy Agency (IAEA, 2008), apresenta 

os seguintes parâmetros para avaliação do processo de tomografia industrial: 

 resolução espacial; 

 contraste; 

 resolução temporal; 

 linearidade. 

A resolução espacial está ligada ao diâmetro do feixe gama, ou seja, é dependente da 

colimação da fonte e da geometria dos detectores. 

O contraste é a menor diferença de densidade detectável. 

Resolução temporal é o tempo necessário para aquisição dos dados do escâner. Assim, 

está relacionada com o número de projeções (ou vistas) necessárias para gerar uma imagem. 

Linearidade é um requisito fundamental do processo de tomografia para geração da 

imagem porque este parâmetro influencia a escolha do algoritmo de reconstrução a ser 

utilizado.  

De acordo com o IAEA, a reconstrução do coeficiente de atenuação é um teste de 

linearidade do tomógrafo, porque o coeficiente de atenuação tem dependência linear, como 

pode ser constatado pela equação de Beer-Lambert:   =   (
  

 
) (MOURA et al., 2011). 

A linearidade, portanto, depende do caminho pelo qual se dá a atenuação do feixe. O 

algoritmo de reconstrução tomográfica tem que levar em consideração a linearidade do 

tomógrafo. 

O tomógrafo, no qual os experimentos foram realizados e cujos dados experimentais 

foram utilizados para validar as simulações construído pelo grupo, obedece aos critérios 

descritos acima, como se pode observar em Dantas et al. (2008). 
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2.2.1 Arranjo experimental 

 

O tomógrafo utilizado possui movimento de rotação e translação para realizar as 

varreduras dos experimentos. As medidas são feitas por transmissão gama e usa uma fonte 

radioativa de 
137

Cs com 7,4x10
8
 Bq e energia de fotopico de 0,662 MeV. O detector usado é 

um cintilador de NaI(Tl) acoplado com um analisador multicanal. Possui um único par fonte-

detector com colimador em forma cilíndrica com 0,5 cm de abertura. 

No detector, o colimador tem a função de restringir feixes espalhados. 

Na fonte o colimador tem a função de restringir o feixe gama otimizando a resolução. 

O feixe colimado também tem o objetivo de otimizar a eficiência das medidas de transmissão 

gama e teve seu valor de abertura dado pelo critério de Nyquist. As resoluções espacial e 

temporal e o contraste do tomógrafo foram avaliado e dados como satisfatórios como visto no 

trabalho Dantas et al. (2008). 

O sistema é automatizado com a fonte e o detector perfazendo a varredura do objeto 

por meio de movimentos de translação e rotação. Uma visão geral do tomógrafo está 

apresentada na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figura 11 – Tomógrafo usado para as medições experimentais. 

 

Fonte: Dantas et al. (2013). 

 

O controle do movimento do sistema de tomografia é composto por dois motores e um 

computador. Um motor move fonte e detector para o escâner por feixe paralelo e o outro gira 

a coluna a um ângulo de projeção pré-definido. 

 

2.3 Modelagem analítica para o perfil radial 

 

Este trabalho vai comparar as simulações feitas pelo MCNPX não só com dados 

experimentais, mas com resultados obtidos pelos dados analíticos. Para isso, é necessário 

fazer a modelagem dos perfis de varredura dos objetos submetidos à tomografia. 

A depender do ponto de interação da radiação com as paredes do tubo, ele atravessará 

maior ou menor espessura, o que afeta a atenuação sofrida pelo feixe gama. Quanto mais o 

feixe se aproxima da parede interna, maior será a espessura que a radiação terá que atravessar. 
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A Figura 12 ilustra esta variação na espessura atravessada pelo feixe gama durante o 

processo de varredura da peça. 

 

Figura 12 – Variação da espessura ao longo do raio do tubo. 

 

Fonte: Brito (2013). 

 

Em que: 

 R = raio interno do tubo; 

 Re = raio externo do tubo; 

 c = corda do tubo, variável para cada trajetória i; 

 ri = distância do centro do tubo, variável para cada trajetória i (percorre todo o 

diâmetro do tubo); 

 di = espessura da parede do tubo, variável para cada trajetória i. 

 

Aplicando a modelagem feita por Dantas et al. (2006): 

 

   = √  
    

  √     
  (2.2) 

 

A equação 2.2 é válida apenas para     . 

A Figura 13 mostra a situação para     . 
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Figura 13 – Valores de di para ri ≥ R. 

 
 

Deste modo, a expressão da qual se obtém os resultados para di é: 

 

   = √ 𝑒    
  (2.3) 

 

Como o tubo é cilíndrico, é possível considerá-lo simétrico. Finalmente, o 

comprimento que o feixe gama vai atravessar (Di) para qualquer valor de ri: 

 

  =      (2.4) 

 

Então, o modelo apresentado foi ajustado e validado para a seguinte equação: 

 

 =  𝑒   (2.5) 

 

Em que os parâmetros a e b foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados não 

linear. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Automatização da varredura 

 

A tomografia utiliza vários feixes para uma varredura total, assim como diversos 

ângulos de projeção. A Figura 14 ilustra o processo de aquisição de dados para a TC.  

 

Figura 14 – Esquema das trajetórias em uma tomografia. 

 

 

O código MCNPX requer um arquivo de entrada para cada trajetória da varredura, 

pois as simulações feitas nele são estáticas. Esta limitação é um empecilho para utilização do 

código para varreduras tomográficas, pois é preciso escrever e simular individualmente cada 

trajetória. 

Algumas simulações geram uma matriz de dados com vários ângulos e inúmeras 

trajetórias (neste trabalho, uma varredura completa pode necessitar de mais de 1000 arquivos 

de entrada). Mesmo que se faça uma simulação sem rotação, ainda seriam necessárias várias 

trajetórias para se produzir um resultado para comparação com os experimentos. 

Resumidamente as dificuldades: 

1. gerar de maneira rápida os diversos arquivos (com nomes diferentes); 

2. executar velozmente os arquivos; 

3. e extrair a saída para forma uma matriz. 
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3.2 Banco de dados 

 

Este trabalho vai comparar as simulações feitas pelo MCNPX não só com dados 

experimentais, mas com resultados obtidos pelos dados analíticos.  

Para uma avaliação mais precisa e para melhor análise de erros, os experimentos e as 

simulações foram feitas com muitas trajetórias e ângulos de projeção: para o tubo vazio 

apenas uma projeção com 85 trajetórias, originando vetores (1x85); para o tubo com a meia 

lua, foram feitas 13 projeções com 85 trajetórias, gerando matrizes (13x85). 

Um banco de dados foi criado devido à necessidade de armazenar todos os dados das 

medias experimentais, simuladas e analíticas. 

 

3.3 Cálculo do coeficiente de atenuação mássico 

 

Na equação de Beer-Lambert, o coeficiente de atenuação linear correlaciona as 

intensidades incidente ( 0) e emergente ( ). Uma adaptação dessa equação foi proposta por 

Bartholomew e Casagrande (1957), para utilização em tomografia industrial: 

 

 =
 

   
  (

  
  

) 
(

(3.1) 

 

Em que: 

    é a atenuação do tubo vazio; 

    é a atenuação em condição de fluxo; 

   é a densidade média ao longo da trajetória do feixe gama; 

    é o coeficiente de atenuação mássica; 

   é a corda do tubo. 

A equação é válida para medir o perfil axial de sólidos e realizar a varredura com 

medidas do perfil radial. Nestes casos, a corda   é usualmente substituída pelo comprimento 

das cordas internas do tubo  . 

Essa equação foi utilizada nos experimentos estáticos com o objeto teste (meia lua de 

alumínio). Deste modo, a equação (3.1) foi adaptada para simulação determinística e 

comparação com dados experimentais para a estimativa dos erros. 
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O coeficiente de atenuação é parâmetro fundamental no cálculo com esta equação, 

cujo valor foi obtido em função da energia da fonte de 
137

Cs (γ = 0.662 MeV), com a base de 

dados do NIST XCOM.  

Comparação com trabalhos que utilizam as simulações para a obtenção de dados para 

o coeficiente de atenuação, como Carmona e Rizo (2009) e Kim et al. (2011a), apresentam 

resultados coerentes. 

O valor do coeficiente de atenuação é imprescindível para a reconstrução da imagem, 

porque os algoritmos computacionais de reconstrução discretizam os cortes para chegar a um 

sistema de equações das atenuações, ou seja, relacionada com o coeficiente de atenuação 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Já foi dito que na reconstrução do coeficiente de atenuação pelo experimento se 

verifica a linearidade do tomógrafo (IAEA, 2008). 

Shirmardi et al. (2013), sugere o uso da seguinte equação, assim como Cember e 

Johnson (2009): 

 

   
  0

  

  
=    (3.2) 

 

Em que    é a diferença entre a intensidade inicial e a intensidade atenuada.   é a 

intensidade atenuada e   é a espessura de atenuação. A quantidade 
  

 
 é chamada de fração do 

feixe de raio gama atenuado. 

Se o valor     , tem-se a situação de boa geometria (JOHANSEN e JACKSON, 

2004, p.154); assim temos: 

 

 =

  (
 0

 
⁄ )

 
 

(3.3) 

 

 

3.4 Perfil radial para o tubo vazio 

 

O tubo tem formato cilíndrico e é feito de ferro, com espessura de 0,7 cm e raio 

externo de 8,4 cm.  
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A Figura 15 apresenta o tubo real em que foi feito o experimento de varredura pela 

tomografia gama. 

 

Figura 15 – Tubo de ferro submetido à varredura por tomografia gama. 

 

 

Para a execução tanto da simulação quanto do experimento foram feitos 85 passos de 

0,2 cm. 

As simulações se deram em um computador com processador i7 3,4 GHz e 8 GB de 

memória RAM. O tempo de uma simulação foi de 6 segundos, totalizando em torno de 8 

minutos (510 segundos) de simulação. 

A Figura 16 é o arranjo geométrico obtido pelo algoritmo do MCNPX através do 

programa “MCNP Visual Editor”. 

 

Figura 16 – Representação da simulação do tubo vazio pelo MCNPX. 
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3.5 Modelo e perfil radial para o tubo com meia lua 

 

O modelo do perfil da meia lua é ilustrado pela Figura 17. 

 

Figura 17 – Espessura de atenuação da meia lua. 

 

 

Em que y é a trajetória da varredura e x a espessura de atenuação sofrida pelo feixe. 

Deste modo, é possível chegar à seguinte modelagem: 

 

 = √      (3.4) 

 

Em que   é o raio da meia lua. 

Feito o perfil do tubo vazio, coloca-se o objeto de forma e dimensões conhecidas 

dentro do tubo. O objeto é uma meia lua de alumínio com 6 cm de raio, mostrada na Figura 

18. 
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Figura 18 – Meia-lua e tubo submetidos à varredura tomográfica. 

 

 

As simulações se deram no mesmo computador em que se processaram as simulações 

para o tubo de ferro vazio. O tempo de uma simulação foi de 6 segundos, totalizando em torno 

de 2 horas (6120 segundos) de simulação. Foram feitas 85 trajetórias com 0,2 cm de passo e 

13 vistas com rotação de 15º. 

A Figura 19 é o arranjo geométrico obtido pelo algoritmo do MCNPX. 

 

Figura 19 – Representação da simulação do tubo pelo MCNPX. 
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3.6 Reconstrução do objeto 

 

A equação 3.3 pode ser manipulada e fica na seguinte forma: 

 

 =
 

   
  (

  
  

) (3.5) 

 

Com os valores calculados pela equação 3.5 é possível reconstruir o perfil da meia lua 

(DANTAS et al., 2013). 

Também foi feita uma reconstrução algébrica a partir doa dados experimentais e 

simulados. Para isso utilizou-se o algoritmo MART (Multiplicative Algebraic Reconstruction 

Technique), algoritmo derivado do ART (Algebraic Reconstruction Technique); segundo 

Oliveira (2011) vários estudos apontam o MART como mais rápido, mais flexível e de 

melhor acurácia que o ART. Verhoeven (1993) indica o método principalmente para casos de 

número limitado de dados. 

 

3.7 Análise de erros 

 

O RMSE (erro médio quadrático) é uma métrica equivalente à avaliação dos erros 

totais, com a expressão dada como (CHEN et al. 1999): 

 

    = √
 

𝑁 𝑁 
∑∑(         )

 

  

   

  

   

 (3.6) 

 

Em que T é uma matriz i X j teórica de referência dos dados e E, uma matriz do 

experimento ou simulação de tamanho i X j. O método mede a discrepância entre os dados das 

duas matrizes e é muito usado para avaliar erros. 

A IAEA (2008, p. 29) recomenda o RMSE como métrica de avaliação de erro em 

tomógrafos. Em muitos estudos encontra-se o uso desta métrica no cálculo de erros. Maad e 

Johansen (2008) como Mosorov et al. (2011) utilizam o RMSE para avaliar a qualidade da 

imagem obtida num tomógrafo.  
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Também Querol et al. (2011) utiliza desta métrica para mensurar qualidade de 

reconstrução de espectros em raios-X. 

 

3.7.1 RMSE dos dados dos perfis 

 

Escolhida a métrica, será aplicada para os dados dos perfis, ou seja, a atenuação 

sofrida pelo feixe na tomografia do tubo de ferro vazio e do tubo de ferro com a meia lua de 

alumínio.  

 

3.7.2 RMSE dos dados do coeficiente de atenuação 

 

A métrica do RMSE será aplicada para os dados dos coeficientes de atenuação ara 

cada trajetória do feixe gama. 

Os valores de referência para os coeficientes de atenuação, seja para o ferro, seja para 

o alumínio, tomaram-se os dados fornecidos pelo NIST (National Institute of Standards and 

Technology) através do banco de dados XCOM. Na literatura encontram-se trabalhos que 

tomam esses como referência, como em Shirmardi et al. (2013).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Automatização da varredura 

 

A solução para a geração automática foi encontrada escrevendo um programa em 

linguagem Delphi para criar arquivos de entrada automaticamente, que recebeu o nome de 

MCNP_tomogama.  

Este programa lê cada caractere do arquivo de entrada base (que é em extensão txt) e 

gerar outros arquivos com os caracteres repetidos, ou seja, com o mesmo algoritmo. O 

programa reconhece, através de um caractere específico, qual a entrada da geometria da 

superfície deve ser modificada para que sejam estabelecidas as trajetórias e as vistas para a 

simulação tomográfica. A escolha do ambiente se deveu a ter uma interface fácil de ser feita, 

com botões e campos de texto fáceis para implementar. 

A Figura 20 apresenta a interface do programa. 

 

Figura 20– Programa de geração dos arquivos de entrada. 

 

 

Nome base: é o nome do arquivo de entrada já escrito no algoritmo do MCNPX (o 

arquivo tem que estar na mesma pasta que o executável do programa). 
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Num. Inicial: o programa gera os arquivos com o mesmo nome do arquivo base 

seguidos de um número. Este campo, portanto, indica com qual numeração o programa deve 

iniciar ao nomear os novos arquivos. 

Rotações: Número de passos (npr): Aqui se define o número de rotações que se deseja 

simular. O “1” indica sem rotação, ou seja, a 0 grau. O número definido neste campo 

determina o indica o ângulo de rotação que é definido como:        ⁄ . 

Translações: Altura inicial: na geometria que se está simulando, as translações são 

feitas no eixo Y. Então aqui se define o ponto do eixo Y que será gerado o primeiro arquivo. 

Translações: Passo: define-se aqui o tamanho do passo para a realização da varredura. 

No campo “Quantidade”, o número de passos. Como na simulação pode haver uma região em 

que se queira melhor analisar, o programa oferece a possibilidade se ter dois passos de 

tamanhos diferentes. 

Após a execução dos arquivos, são gerados os arquivos de saída. Para a mesma 

simulação o resultado é impresso no arquivo de saída sempre na mesma linha. Com um 

comando é possível criar um loop de leitura dos arquivos saída. A informação é copiada e 

armazenada num outro arquivo (texto), nomeado à escolha do operador, com apenas os 

resultados de todas as trajetórias e vistas da simulação. A Figura 21 resume o processo de 

automatização. 

 

Figura 21 – Esquema do processo de automatização 
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Depois de gerado o arquivo com todos os resultados, é fácil a manipulação dos dados e 

sua importação para a qualquer plataforma que se queira analisá-los. 

Assim foi possível gerar os arquivos de saída com translações e rotações necessárias 

para uma tomografia, executar a simulação desses arquivos e extrair e gerar uma matriz dos 

dados simulados.  

A implantação dessas medidas foi extremamente exitosa (economia de cerca de 9h 

apenas no tratamento dos arquivos de entrada) e fez com que o tempo de escrita dos arquivos 

e de tomada dos dados fosse o menor possível, agilizando o processo de simulação. 

 

4.2 Banco de dados 

 

Para armazenamento dos dados resposta foi criado um banco de dados, em MATLAB, 

com protocolo de amostragem e acesso pelo “help”, ficando assim disponibilizado para 

análise da tomografia e algoritmos de reconstrução. O bando de dados recebeu o nome de 

TOMC. O TOMC organiza os dados de saída (em texto) em matrizes já normalizadas (  0
⁄ ) 

com acesso às amostragens para o cálculo de erro, formatação em matrizes M (     e 

tratamento dos dados.  

O esquema do TOMC pode ser visto na Figura 22.  
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Figura 22 – Esquema do banco de dados TOMC. 

 

 

O TOMC tem entrada de dados experimentais, simulados e analíticos. Ente os dados 

experimentais existem entrada do tubo (vazio e com phantom) e tubo com solda; entre as 

simulações, o tubo vazio e com phantom; e dados analíticos do tubo vazio e com phantom.  

 

4.3 Cálculo do coeficiente de atenuação mássico 

 

A Tabela 3 mostra os valores médios para o coeficiente de atenuação mássico do ferro. 

 

Tabela 3 – Coeficiente de atenuação mássico para uma energia de 0,662 MeV (em cm²/g). 

Material NIST XCOM 
Média dos dados 

simulados 

Média dos dados 

experimentais  

Ferro 0,07346 0,07287 0,07312 

Alumínio 0,07466 0,07423 0,06943 

 

O erro relativo para o coeficiente de atenuação mássico do ferro encontrado para o 

valor simulado e o de referência do NIST é de 0,80%. O erro relativo entre a média da 

simulação e a média experimental é de 0,34%. 
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O erro relativo para o coeficiente de atenuação mássico do alumínio encontrado para o 

valor simulado e o de referência do NIST é de 0,56%. 

Também Shirmardi et al. (2013) encontra valores semelhantes para sua simulação e o 

valor fornecido pelo NIST. 

 

4.4 Perfil radial para o tubo vazio 

 

A Figura 23 é o gráfico do perfil do tubo de ferro vazio, a atenuação sofrida em cada 

  . Por se tratar de um objeto simétrico, foi feita apenas uma projeção (vista); os dados 

formam um vetor de dimensão (1x85). 

 

Figura 23 – Perfil radial do tubo de ferro vazio. 

 

 

Observa-se uma maior discrepância nos valores da parede (efeito de borda). Segundo 

Grassler e Wirth (1999), isso decorre do erro referente à distribuição de Poisson, uma vez que 

o número de contagem diminui na região da parede.  

O perfil também tem forma semelhante à obtida por Brito (2013), como pode ser 

constatado em seu trabalho.  
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4.5 Modelo e perfil radial para o tubo com meia lua 

 

A Figura 24 é o gráfico do perfil do tubo de ferro com a meia lua. Este perfil foi feito 

com várias projeções (vistas) tomadas de 0 a 180 graus com passos de 15 graus. 

 

Figura 24 – Perfil radial do tubo de ferro com meia lua no interior a 0°. 

 

 

Aqui também se observa o efeito de borda. 

A Figura 25 apresenta a posição da meia lua para a projeção 4 (60°). 
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Figura 25 – Meia lua rotacionada a 60°. 

 

 

E a Figura 26 apresenta o perfil para essa rotação do objeto. 

 

Figura 26 – Perfil radial do tubo de ferro com meia lua no interior a 60°. 
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Nota-se também aqui o efeito de borda, que é mais acentuado na região à direita do 

zero no gráfico da Figura 26. Esse aumento é esperado, de acordo com o observado na 

imagem da meia lua rotacionada (Figura 25), considerando que o feixe inicia a varredura de 

baixo para cima. 

 

4.6 Reconstrução do objeto 

 

Na Figura 27 apresenta a reconstrução da meia-lua através da equação 3.5. 

 

Figura 27 – Gráfico do perfil da meia lua. 

 

 

O erro calculado entre os dados simulados e os dados experimentais é de 3,06%. Esse 

valor está de acordo com o encontrado na literatura em Dantas et al. (2013). 

A Figura 28 é a reconstrução da meia lua pelos dados simulados a través do algoritmo 

MART; a Figura 29 é a mesma reconstrução pelos dados experimentais. 
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Figura 28 – Imagem reconstruída da meia lua através dos dados simulados. 

 

 

Figura 29 – Imagem reconstruída da meia lua através dos dados experimentais. 

 

Nas imagens observa-se maior quantidade de ruído na imagem obtida pelos dados 

experimentais. Esse efeito é inerente ao experimento e é perfeitamente esperado. 

Para análise do erro entre as duas reconstruções, tomou-se uma linha central, situada 

exatamente no mesmo ponto em ambas as reconstruções, e os valores dos coeficientes de 

atenuação reconstruídos pelo MART em ambas as figuras, como indicado na Figura 30. 
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Figura 30 – Linha de reconstrução do coeficiente de atenuação para medida de erro da 

reconstrução pelo MART. 

 

Reconstrução dos dados simulados à esquerda. À direita a reconstrução pelos dados experimentais. 

 

Pela reconstrução do coeficiente de atenuação tomados da linha vermelha da figura 

cima, é possível calcular o erro entre as imagens, como feito por Kim et al. (2011a), Kim et 

al. (2011b) e Khorsandi e Feghhi (2015). 

Deste modo, encontra-se um erro de 3,34 %. 

 

4.7 Análise de erro 

 

 

4.7.1 RMSE dos dados dos perfis 

 

O cálculo do RMSE para o perfil do tubo vazio foi feito pelo vetor (1,6:80), a fim de 

evitar o efeito de parede. Para os valores do RMSE da meia lua, foi tomada apenas a primeira 

linha da matriz total (referente a 0°). 

Os resultados do RMSE entre os dados da simulação e os dados analíticos foram 

0,34% para o tubo de ferro e 0,20% para a meia lua de alumínio. 

Esses resultados são comparáveis e sugerem o êxito da simulação. 

A Tabela 4 mostra os valores do RMSE para o perfil do tubo vazio e da meia lua. 
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Tabela 4 – RMSE dos perfis do tubo vazio e da meia lua a 0°. 

Material 

RMSE dados simulados 

e dados experimentais 

(%) 

RMSE dados 

experimentais com 

dados analíticos (%) 

Ferro 1,79 1,59 

Alumínio 0,96 1,08 

 

Os resultados da Tabela 4 são próximos e validam a simulação em relação ao 

experimento. Para o ferro, entre os dados da simulação e os dados experimentais o erro é de 

1,79%; valor próximo ao erro entre os dados experimentais e os dados analíticos (1,59%). O 

mesmo ocorre para os erros dos testes com o alumínio. Essa semelhança indica o sucesso da 

simulação. 

A maior contribuição de erros experimentais vem do efeito de parede com aumento do 

erro de Poisson que se soma saída e entrada do feixe gama nas extremidades do objeto. 

O RMSE do perfil da meia lua tomado toda a matriz (13x13:73) entre os dados 

simulados e os dados experimentais é de 2,06%. 

O aumento do erro entre a simulação e o teórico (de 1,08% para 2,06%) é devido ao 

maior número de vistas, aumentando a incerteza no experimento. 

 

4.7.2 RMSE dos dados do coeficiente de atenuação 

 

Os resultados do RMSE entre os dados da simulação e a referência do NIST XCOM 

0,0589% para ferro e 0,0434% para o alumínio. 

Esses resultados são comparáveis e sugerem o sucesso da simulação. 

A Tabela 5 mostra os valores do RMSE para o coeficiente de atenuação mássico do 

ferro e do alumínio, tomado a matriz de dados inteira. 

 

Tabela 5 – RMSE dos coeficientes de atenuação para o tubo vazio e RMSE para a meia lua. 

Material 

RMSE dados simulados 

e dados experimentais 

(%) 

RMSE dados 

experimentais com 

NIST XCOM (%) 

Ferro 1,27 1,28 

Alumínio 1,051 1,073 
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Os RMSE dos entre os dados experimentais e os simulados e dos dados experimentais 

e a referência têm valores muito próximos. 

O erro entre a matriz de dados do experimento em comparação com a referência e da 

matriz da simulação com a mesma referência são próximos, especialmente no caso do ferro, o 

que confirma a predição teórica da simulação e seu êxito. 

Pode-se concluir que as simulações com o MCNPX são satisfatórias e concordantes 

com o valor teórico de referência.  

O resultado do RMSE reconstruído em relação ao valor de referência está de acordo 

com trabalho encontrados na literatura como Maad e Johansen (2008) e Mosorov et al. 

(2011). Conclui-se, pois, o êxito da simulação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O código MCNPX foi implementado com sucesso; os resultados das simulações 

comparadas com os dados experimentais e modelos analíticos comprovam que ele pode ser 

usado para planejar, desenvolver e ser referência geométrica de novos experimentos. 

As simulações com o MCNPX foram validadas em relação aos dados experimentais e 

os cálculos teóricos  

O programa MCNP_tomogama conseguiu com êxito utilizar os algoritmos do 

MCNPX para gerar os arquivos de entrada do código e mostrou-se uma ferramenta adequada 

para a adaptação das simulações para tomografia. 

O banco de dados, TOMC, foi criado para armazenamentos dos dados simulados, 

experimentais e analíticos e com capacidade de trata-los e de acessá-los com amostragens de 

cálculo de erros, perfilagem (inclusive com plot de gráficos) e reconstrução. 

O modelo simulado pelo código MCNPX foi comprovado pelos dados teóricos de 

referência certificada (NIST XCOM), com erros menores que 0,06% segundo a métrica do 

RMSE e validados satisfatoriamente pelos experimentos realizados no tomógrafo, com erros 

nunca maiores que 1,8%. Deste modo, as simulações pelo MCNPX mostraram ter uma boa 

precisão para os testes pretendidos e que podem ser aplicadas com sucesso para prever os 

resultados de detecção de radiação para um sistema de tomografia gama industrial. 

Os resultados demonstram que o código MCNPX com a adaptação proposta é uma 

adequada ferramenta para a investigação da tomografia industrial associada aos dados 

experimentais. 
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6 PERSPECTIVAS 

 

Tendo como base as conclusões, têm-se como trabalhos futuros: 

 Integrar algoritmos de reconstrução (como o MART) diretamente do banco de 

dados.  

 Melhoria no programa de adaptação dos arquivos de entrada do MCNPX para 

casos mais gerais, independentes do objeto em estudo. 

 Integração do código MCNPX com outros softwares a fim de possibilitar 

ampliação e rapidez na aquisição de novas simulações. 

 Escrever arquivos de entrada do código MCNPX a partir de imagens geradas 

do CFD (computational fluid dynamics) para comparação entre as simulações e 

experimentos. 

 Utilizar as simulações com o MCNPX para comparar com os experimentos do 

riser. 
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APÊNDICE A – INTERAÇÃO DOS FÓTONS COM A MATÉRIA 

 

Quando um fóton interage com a matéria, ele pode ser absorvido completamente ou 

pode ser espalhado com ou sem perda de energia. 

Os fenômenos por que os fótons interagem com a matéria são (TURNER, 2007): 

espalhamento Thomson, espalhamento Rayleigh, efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, 

produção de pares e efeito fotonuclear. A probabilidade de ocorrência de cada interação é 

chamada de seção de choque e tem relação com a energia do fóton. 

Os espalhamentos Thomson e Rayleigh ocorrem para fótons de baixas energias, na 

faixa da luz visível, portanto a probabilidade de ocorrência desses efeitos para as energias 

consideradas nos estudos nucleares é muito baixa, podendo ser desprezados.  

O processo do efeito fotoelétrico consiste na transferência de toda a energia do fóton 

para um elétron ligado ao átomo, que é ejetado. É um efeito a ser considerado na faixa de 

energia das emissões gama. 

A energia cinética adquirida por um elétron ejetado por um fóton de energia    é 

(EISBERG; RESNICK, 1979): 

 

  =       (A.1) 

 

Em que    é a energia cinética do elétron arrancado e    é a energia de ligação do 

elétron. A Figura 29 ilustra este fenômeno. 

 

Figura 31 – Absorção fotoelétrica. 

 

 

O efeito Compton (também chamado de espalhamento Compton) se dá quando um 

fóton com energia inicial (  0) interage com um elétron ligado ao átomo. Este elétron atinge 
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um estado excitado e, na transição para o estado final, emite um fóton com energia diferente 

(  ). Para haver conservação, tanto do momento quanto da energia, o elétron atingido pelo 

fóton é ejetado do átomo. A Figura 30 ilustra este processo. 

 

Figura 32 – Espalhamento Compton. 

 

 

A energia se conserva de acordo com a seguinte equação (KAPLAN, 1977): 

 

  =  0  (
 

√        ⁄
  ) =   0     (A.2) 

 

Em que    é a velocidade cinética relativística do elétron,   sua velocidade de recuo. 

A contribuição do efeito Compton tem que ser considerada em um experimento com 

energias medianas, porque sua probabilidade ocorrência é considerável. Além disso, o feixe 

espalhado pode simular um efeito de outra fonte, deslocando o espectro. Heath (1966) chama 

de “summation effects”. 

O efeito de produção de par elétron-pósitron é o processo no qual o fóton é convertido 

em duas partículas: um elétron e um pósitron. A energia mínima para que esse efeito seja 

produzido é de aproximadamente 1,02 MeV. Esta condição de ocorrência, torna o efeito de 

produção de par irrelevante para este trabalho. 

Deste modo, as interações de fótons relevantes para este trabalho são a absorção 

fotoelétrica e o espalhamento Compton. Na Figura 31 é possível observar a dependência de 

cada um desses efeitos em relação à energia do fóton incidente e do número atômico do 

absorvedor. 
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Figura 33 – Dominância das interações de fótons. 

 

Fonte: Evans (1972). 
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APÊNDICE B – EQUAÇÃO DE ATENUAÇÃO GAMA 

 

A Figura 32 ilustra a atenuação sofrida por um feixe de raios gama ao interagir com 

um objeto qualquer. 

 

Figura 34 – Atenuação sofrida por um feixe de radiação gama. 

 

 

Na Figura I0 é o feixe incidente; I, o feixe emergente; e x, a espessura do absorvedor. 

Kaplan (1977) mostra que para uma boa geometria – feixe colimado e 

monoenergético; e espessura fina do absorvedor – tem-se: 

 

 =  0𝑒
−   (B.1) 

 

Em que   é conhecido como coeficiente de atenuação linear. 

A equação B.1 é conhecida como equação de Beer-Lambert e é a equação da 

atenuação da radiação gama. 

Quando as condições de boa geometria não são satisfeitas, fótons espalhados pelas 

interações não são completamente removidos do feixe transmitido. Essa contribuição aditiva 

representa efetivamente um crescimento da intensidade do feixe em relação ao valor esperado. 

A diferença pode ser corrigida pelo que se denomina fator de build up. Desse modo, a 

equação B.1 é definida como: 

 

 =  0      𝑒−   
(

(B.2) 
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O fator de build up        depende de μ e da espessura x, podendo ser estimado, com 

boa aproximação por fórmulas semiempíricas ou gráficos. Note-se que numa boa geometria, o 

fator de       =  . 

Muitas vezes o coeficiente de atenuação é dado como 
 

 ⁄ =    (em unidades de 

cm²/g);    é chamado de coeficiente de atenuação mássico. Segundo Evans (1972), o 

coeficiente de atenuação mássico é um valor mais fundamental que o coeficiente de atenuação 

linear porque é independente da densidade do absorvedor e de seu estado físico. 

O coeficiente de atenuação pode ser interpretado como a probabilidade de atenuação, 

ou seja, de interação dos fótons com a matéria. Deste modo, o coeficiente de atenuação total 

     para uma dada energia E é a soma das probabilidades de ocorrência de cada efeito e 

pode ser escrito como (TURNER, 2007): 

 

    =                (B.3) 

 

Em que      é a probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico,      é a 

probabilidade de ocorrência do espalhamento Compton e      é a probabilidade de 

ocorrência da produção de pares. 
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APÊNDICE C – CARTAO DE ENTRADA DO MCNPX 

 

 
 


