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RESUMO 

 

O gesso (CaSO4) é um material utilizado em grande quantidade na construção civil brasileira 

como estrutura física (paredes, tetos e divisórias) para delimitar espaços entre ambientes. 

Placas de parede de gesso não são utilizadas como blindagem, embora a aplicação destas tem 

sido estudada para a área de radiodiagnóstico de baixas energias com base na NCRP (National 

Council on Radiation Protection and Measurement) relatório 147. O objetivo deste trabalho 

foi estudar a utilização do gesso brasileiro como material de blindagem e estabelecer as 

curvas de atenuação e camadas semi-redutoras. Foram determinadas as características do 

gesso, tais como composição química e granulometria. Foram confeccionadas placas 

quadradas com dimensões de 10x10 cm² com espessuras entre 2,5mm, 5mm e 8 mm que, 

quando combinadas, resultaram em 10 medidas irradiadas num estudo quantitativo. No 

procedimento experimental, as placas foram irradiadas em um equipamento de raios X 

industrial PANTAK, modelo HF320, a uma distância de 50 cm do ponto focal. As medidas de 

atenuação do feixe de raios X foram determinadas utilizando câmara de ionização posicionada 

a uma distância de 1,0 m do ponto focal. As respostas da atenuação em função da espessura 

de gesso resultaram na obtenção de curvas de atenuação que foram utilizadas para determinar 

as CSR. Os resultados obtidos possibilitaram a obtenção de curvas de atenuação e camadas 

semi-redutoras do gesso brasileiro que servirão como base para projetos de blindagem para a 

área radiológica. 

 

Palavras-chave: radiação. CaSO4. blindagem. 
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ABSTRACT 

 

The gypsum (CaSO4) is a material used in large quantities in the Brazilian civil construction 

as physical structure (walls, roofs and office partitions) to delimit spaces between 

environments. The gypsum wallboards are not used as shielding, although the application of 

these has been studied the area radiodiagnostic of low power according to the NCRP 

(National Council on Radiation Protection and Measurement) report 147. The aim of this 

work was to use the Brazilian gypsum as shielding material for establishes the attenuation 

curves and half values layers (HVL). Thus, gypsum characteristics were determined, such as 

chemical composition and grain measurement. Square plates were prepared with fixed 

dimensions 10x10 cm² and thickness varying between 2.5mm, 5mm and 8 mm which, when 

combined, result in the 10 irradiated measures for quantitative analysis. In the experimental 

procedure, the plates were irradiated in an equipment of industrial machine for X-ray Pantak, 

Model HF320, at a distance of 50 cm from the focal point. The potential applied to the X-ray 

tube was 60 kV because of N60 quality which resulted in an average of 45 keV electron 

energy, the current was sustained constant at 10 mA. The attenuation measurements of the X-

ray beam were determined using ionization chamber positioned at a distance of 1.0 m from 

the focal point. The responses of attenuation according to the gypsum thickness resulted in 

obtaining attenuation curves, used to determine the HVL. The obtained results the attenuation 

curves of the Brazilian gypsum will serve as a basis for shielding projects in the radiological 

area. 

 

Keywords: radiation. CaSO4. shielding. 
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1. INTRODUÇÃO 

A International Commission on Radiological Protection - ICRP estabelece que sejam 

implantados métodos de radioproteção a trabalhadores expostos e indivíduos do público 

obedecendo aos princípios de Justificação, Otimização e Limitação de doses, levando em 

consideração fatores sociais e econômicos. Para isto, paredes, biombos, visores, tetos, entre 

outras barreiras de proteção radiológica, devem possuir materiais de qualidades físico-

químicas a fim de garantir que os níveis de radiação sejam compatíveis com os limites de 

dose estabelecidos nas normas vigentes.  

Na prática há três fatores que influenciam diretamente na diminuição de doses de 

radiação, o tempo, a distância, e a blindagem, que permite minimizar as doses de radiação.  

Dentre os três fatores a blindagem exige uma maior atenção, devido ao desempenho do 

material da barreira atenuante. Na prática os materiais utilizados como atenuadores precisam 

ter requisitos a depender do número atômico do material e do tipo da radiação utilizada. 

Quando se fala em blindagem na área radiológica não podemos estabelecer como algo que irá 

barrar 100%, ou seja, que a radiação será atenuada totalmente, pois é preciso ficar atento aos 

fenômenos oriundos da interação da radiação que acontecem a nível atômico.  

É possível que os átomos presentes no material participem dessas interações, 

bloqueando raios, ou deixando-os passar. A camada semi-redutora (CSR) atenua em torno 

50% desses raios. Os cálculos para comprovação desses valores foram desenvolvidos pela 

National Council on Radiation Protection & Measurements NCRP. 

A NCRP relatório número 49 foi alvo de críticas pelos pesquisadores Archer (1994) e 

Simpikin (1995), ambos estudaram este conteúdo e de acordo com seus ensaios em materiais 

como chumbo e concreto verificaram que na faixa de energia de radiodiagnóstico os valores 

de transmissão dessas barreiras eram superestimados, quando comparados com o do relatório 

49, e que, além disso, materiais muito utilizados na construção do ambiente de 

radiodiagnóstico como gesso, vidro e acrílico não eram citados na norma. 

Logo após as críticas, surgiu o relatório da NCRP número 147, atualizado com base nas 

pesquisas desses dois autores, e estudos e testes com materiais de blindagem como chumbo, 

concreto, barita, cimento, aço, cerâmica e gesso, dentre outros materiais, começaram a serem 

presentes nesta literatura internacional. Baseados neste último relatório número 147, estudos 

aqui no Brasil estão sendo inicialmente introduzidos com matérias-primas nacionais 

contribuindo para um melhor conhecimento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Radiological_Protection
http://ncrponline.org/
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Por motivos socioeconômicos o Brasil possui uma deficiência na literatura nacional de 

materiais de blindagem correspondente à construção civil. Estes devem atender não só apenas 

a normas internacionais, como devem ser inseridos em normas nacionais, adaptando a 

matéria-prima da região em ensaios físico-químicos para avaliar seu potencial e assim serem 

introduzidos de forma correta em nossa literatura nacional.   

Neste trabalho, o objetivo foi avaliar o gesso de forma experimental para obtenção de 

curvas de atenuação e camadas semi-redutoras, deste material que é de grande abundância na 

região do sertão pernambucano, e que está cada vez mais presente na construção física e 

acabamentos estruturais de prédios e ambientes até mesmo dos serviços de radiodiagnósticos, 

dando base a estudos iniciais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresentará cinco partes importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho. O primeiro tema abordado será O Gesso, o segundo tema será Radioproteção, o 

terceiro o Raio X Diagnóstico, o quarto a Interação dos Raios X com a Matéria, e o quinto 

Blindagem Radiológica. 

 

2.1  O Gesso 

O minério de gipsita se origina em bacias sedimentares, por evaporação da fase 

líquida. Trata-se, pois, conceitualmente, de um evaporito constituído por deposição em forma 

de camadas, lentes e bolsões, intercalados em sequências sedimentares, cujas idades 

geológicas podem variar do Paleozóico ao Cenozóico (LEITÃO, 2005).  

A gipsita, mineral abundante na natureza, é um sulfato de cálcio hidratado cuja 

fórmula química é CaSO4.2H2O, a sua composição química (ou estequiométrica) média 

apresenta 32,5% de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O. Trata-se de um mineral muito 

pouco resistente que, sob a ação do calor (em torno de 160 ºC), desidrata-se parcialmente, 

originando um semi-hidrato conhecido comercialmente como gesso cuja fórmula representada 

é CaSO4.½H2O (SOBRINHO, 2001).  

Os depósitos de gipsita como matéria prima do gesso existem logo abaixo da 

superfície do solo. Esses depósitos são explorados de forma mais eficiente através de 

pedreiras a céu aberto. Os procedimentos de extração do minério são realizados por uma 

equipe de engenharia especializada, que removem solo e rocha até alcançarem os depósitos de 

gipsita. Em seguida, perfuram e dinamitam o solo até atingir e realizar a extração deste 

minério. 

A partir da extração da gipsita será produzido o gesso alfa ou do tipo A, o gesso beta 

ou tipo B e o gesso tipo C (gesso agrícola). O processo de fabricação e aplicações se difere de 

acordo com o tipo de gipsita extraída, isto porque o solo pode possuir certo grau de 

contaminação ou impureza, modificando aspectos como, por exemplo, a coloração. Os tipos 

de minérios de gipsita são (LEITÃO, 2005): 

 Estrelinha ou Johnson, é a variedade de pedra branca, mais pura e de maior dureza com a 

coloração variando de branco a creme e que caracteriza-se por apresentar uma estrutura 

com “nódulos” e “estrelas”, normalmente usada como Gesso Tipo A. 
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 Rapadura estratificada em camadas mais espessas, com dureza intermediária, algum teor 

de alabastro, ou seja, filetes milimétricos de argila verde sendo mais escura. Pode ser usada 

como Tipo A ou Tipo B. 

 Cocadinha estratificada em camadas mais finas, apresentando cor mais clara, alto teor de 

alabastro, ou seja, filetes mais espessos de argila verde e uma menor dureza das demais. 

Usada como Tipo B. 

Diante dos tipos de minérios de gipsita é explicada a colaboração dos produtos 

derivados do gesso, sendo eles (LEITÃO, 2005): 

1) Tipo A → para fabricação do gesso alfa (α), odontológico, ortopédico ou cerâmico. 

2) Tipo B → para fabricação do gesso beta (β), para revestimento ou fundição. 

3) Tipo C → para refugo, ou para uso como corretivo de solo, na forma de gipsita, com 

partículas de 0 a 5 mm. 

O hemidrato beta ou gesso tipo B é utilizado na indústria da construção civil, indústria 

cerâmica e indústria de modelagem. Dentre os tipos de gesso beta, destacam-se os de fundição 

e os de revestimento manual, sendo ambos produzidos no Brasil sem a adição de aditivos 

químicos. Esses produtos são diferenciados pelo tempo de pega, definido como o tempo 

necessário para que o gesso (ao ser misturado com a água) complete seu ciclo de 

endurecimento. O tempo de pega do produto é manipulado através do processo de calcinação 

(BALTAR et. al., 2004).  

Ainda de acordo com Baltar, o gesso de fundição é utilizado para a confecção de pré-

moldados de gesso, estando compreendidas nesse grupo as placas para execução de forros 

suspensos e os blocos para divisórias, destinados à construção civil ou para confecção de 

elementos decorativos como estatuetas e imagens. O gesso de revestimento de aplicação 

manual é utilizado para paredes e tetos, geralmente em substituição de rebocos e/ou massas 

para acabamento. O gesso de revestimento necessita atingir um grau de calcinação maior do 

que o gesso de fundição. A maior desidratação da gipsita reduz a velocidade de re-hidratação 

do gesso, segundo estágio do ciclo de endurecimento, aumentando o seu tempo de pega. 

(BALTAR et. al., 2004). 

Encontrado praticamente em todo o mundo, o gesso ocorre no Brasil abundantemente 

em terrenos cretáceos de formação marinha, sobretudo nos estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Piauí e Pernambuco. Ás bacias sedimentares mais conhecidas no Brasil são a Bacia 

Amazônica, Bacia do Meio Norte ou Bacia do Parnaíba, Bacia Potiguar, Bacia Sedimentar do 
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Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco); e Bacia do Recôncavo, porém a bacia de Pernambuco 

possui as condições mais favoráveis de extração mineral (SINDUGESSO, 2009), Figura 1.  

 

Figura 1-Regiões do Polo Industrial Gesseiro de Araripina em Pernambuco. 

 
Fonte: SINDUGESSO (2009) 

 

O polo gesseiro de Pernambuco é o principal centro produtor de gipsita e gesso, com 

as jazidas apresentando minérios com pureza de 95% em média. Cerca de 33% da produção 

de gipsita do polo de Araripina é utilizada pelas fábricas de cimento da região nordeste. A 

gipsita é um dos minerais mais abundantes da região, em Pernambuco é localizada a maior 

jazida de gipsita pura para uso industrial do Brasil, em média de 90% da produção de 

produtos a base de gesso para a construção civil é realizada com o gesso oriundo de 

Pernambuco (SINDUGESSO, 2009).  

Algumas características positivas do material gesso leva vantagem em consideração 

aos demais materiais da indústria de construção civil. Resistência a pressão, isolamento 

térmico, isolamento acústico, incombustível (protege contra incêndio), regulação higrométrica 

e atóxicidade são exemplos de sua capacidade no ambiente estrutural (CUNHA,2015). 

Além destas características apresentadas o gesso pode ser englobado como barreira 

atenuante na área de radiodiagnóstico. Nas salas de radiologia é obrigatória uma proteção na 

estrutura física, como paredes, contra a passagem de radiação para ambientes contíguos 

(KNAUF, 2014). No caso de blindagem com gesso, seu material em relação a densidade do 

chumbo e da argamassa de barita (materiais mais utilizado em ambientes de 

radiodiagnóstico), exerce blindagem em áreas específicas da radiologia (exemplo área de 
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mamografia e odontologia) por obter produção de raios X de baixas energias que varia numa 

tensão de 25 a 60 kV, levando a uma resposta de blindagem eficiente do material. 

Em consideração aos custos e suas características favoráveis para o ambiente, o gesso 

consegue obter uma relevância diante de outros materiais de blindagem radiológica (ex. 

chumbo e barita). A rapidez na construção de ambientes também é outra vantagem, conforme 

Pedroso o avanço tecnológico permite que esta matéria prima desenvolva métodos de 

construção inovadores, produzindo o chamado sistema de vedação vertical, conhecido 

internacionalmente como Light Steel Framing ou estrutura de aço leve, que combina um 

esqueleto de sustentação em aço e placas Drywall. 

Uma característica que diferencia o Steel Frame dos demais tipos de construção 

tradicionais é a limpeza do canteiro de obra, por ser uma forma construtiva a seco 

denominada Drywall, desconsidera o uso de concreto e cimento. Dentre suas características, a 

que deve ser ressaltada é a viabilidade nos cálculos, gerando uma maior precisão na 

quantidade de material a ser aplicado, bem como mão de obra a ser utilizada e tempo de 

execução, consequentemente há redução nos custos da obra. (PEDROSO et al, 2014).  

De acordo com Pedroso, a velocidade de execução de uma unidade habitacional ou 

comercial, pode ser consideravelmente reduzida, podendo chegar a 1/3 do tempo se 

comparado aos métodos tradicionais de execução, tendo como parâmetro, uma construção de 

100 m², que pode ser finalizada em até 30 dias, proporcionando ao empreendedor um retorno 

mais viável ao seu investimento inicial. 

2.1.1 Drywall 

A expressão Drywall originada da língua inglesa significa “Parede Seca”, trata-se de 

uma técnica alternativa e competitiva à construção com alvenaria convencional amplamente e 

conservadoramente utilizada no mercado brasileiro. De acordo com Mitidieri, o Brasil 

encontra-se com um atraso tecnológico construtivo de aproximadamente 100 anos quando 

comparado a países da Europa e América do Norte, que se utiliza de tal tecnologia 

desenvolvida inicialmente em 1895 por Augustine Sackett, com placas de gesso acartonados, 

gráfico da figura 2.  

No Brasil começou a ser conhecida na década de 1970, sendo utilizado e difundido na 

segunda metade da década de 1990, em maior escala no século XXI, com maior propagação a 

depender de regiões mais desenvolvidas nos setores da tecnologia em geral (Figura 3). Daí 

vem a insegurança e repulsa do cliente final sobre o produto, sua qualidade e eficiência, o que 

limita a expansão e difusão desse método construtivo (MITIDIERI, 2009).  



18 

 

Figura 2-Consumo de chapas Drywall por m² por habitantes ao ano em diversos países. 

 
MITIDIERI (2009)  

Figura 3-Comparativo de consumo de chapas de gesso acartonado para sistemas Drywall no 

Brasil por regiões e no mundo em m² - 2004 a 2010 no Brasil.  

 
MITIDIERI (2009) 

O método americano oferece vantagens que favorecem não só a obra, mas o 

consumidor e o meio em que vive. A fabricação da estrutura possibilita o trabalho de uma 

grande variedade de serviços, não havendo impedimento na execução durante a ocorrência de 
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chuvas. Desta maneira a principal preocupação é o fator econômico, e neste caso proporciona 

um custo inferior de 30% em comparação aos métodos convencionais de construção, com 

prazos reduzidos e sem perdas na obra, que são fatores comuns em outros estilos construtivos 

(MITIDIERI, 2009). 

O Drywall na área da radiologia possui um sistema de radioproteção do qual não 

utiliza o chumbo, oferecendo mais leveza a estrutura, como também, oferece 

quantitativamente comparação equivalente. Uma chapa de gesso Drywall com 12,5 mm de 

espessura oferece o equivalente a 0,4 mm de espessura de uma placa de chumbo, materiais 

presentes na construção civil foram estudados pela NCRP e comparados a blindagem com o 

chumbo, dentre eles o gesso, supre algumas necessidades a depender da quantidade de tensão 

oferecida, (Tabela 1).  

 
 Tabela 1-Espessuras (mm) de materiais equivalentes ao chumbo aproximada para vários 

materiais, em condições de feixes largos. 

Material 
Densidade 

(g/cm3) 
50 kV 100 kV 150 kV 

Espessura do Chumbo 

(mm) 
 0,5 1,0 0,5 1,0 2,0 3,0 0,5 1,0 2,0 3,0 

Tijolo 1,8 100 200 70 120 195 260 85 150 260 340 

Tijolo oco 1,4 135 280 100 165 270 360 115 200 350 490 

Concreto 2,2 62 130 44 80 140 190 60 105 180 250 

Concreto de barita 3,2 15 31 4 9 17 24 7 15 33 51 

Aço 7,9 3 6,5 3,2 6,4 13 --- 6,6 14 28 --- 

Concreto com entrada de ar 0,6 230 480 145 270 470 --- 190 340 600 --- 

Gesso 0,8 140 290 110 200 --- --- 140 --- --- --- 

Tijolo de estoque amarelo 1,6 85 150 65 110 195 280 70 124 230 330 

Argamassa de Barita 2,0 16 --- 5 9 16 24 7 15 30 45 

Tijolo concreto 1,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bronze 8,3 3,1 5,4 2,1 3,7 6  75 140 240 350 
Fonte: NCRP, 1976. 

 

 O desenvolvimento da utilização do gesso em ambientes internos na área da radiologia 

torna-se uma grande evolução no cenário da construção civil, não só em comparação aos 

sistemas construtivos tradicionais, mas em relação ao uso da matéria prima do gesso 

abundante na região nordeste, e agregado ao moderno sistema de Drywall, suprimindo a 

necessidade da proteção radiológica para baixas energias.  

 

2.2 Radioproteção 

A Radioproteção em radiologia diagnóstica visa fundamentalmente fornecer condições 

de trabalho seguro aos radiologistas e técnicos de raios X, conscientizar os radiologistas e 
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técnicos da necessidade de utilizar a técnica radiográfica que permita uma redução de dose de 

radiação nos pacientes e indivíduos do público e impedir, através de materiais atenuadores, a 

incidência de radiação nas vizinhanças do setor de radiologia em níveis superiores aos 

estabelecidos por normas técnicas. (FRIMAIO, 2006).  

Medidas básicas de proteção radiológica foram normatizadas pela International 

Commission on Radiological Protection (ICRP) e as atuais recomendações científicas 

desenvolvidas pela National Council on Radiation Protection & Measurements (NCRP) 

abrangem a base do conteúdo das normas e diretrizes básicas de radioproteção fornecidas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) utilizadas no Brasil. (CEMBER, 2009). 

A CNEN elabora normas que estabelecem as diretrizes gerais e básicas de 

radioproteção para trabalhadores e indivíduos do público estabelecendo requisitos para 

controles básicos, responsabilidades e atribuições da direção (titular) e da supervisão de 

proteção radiológica em instalações nucleares e de radiodiagnósticos.  Ela tem desenvolvido 

competências técnico-científicas e promove desde 1974 várias ações de proteção radiológica 

no país (CNEN, 2005).  

A resolução de nº 6, do Conselho Nacional de Saúde, regulamenta para as autoridades 

sanitárias, os processos de licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos de saúde pública 

e privada de Radiodiagnóstico, de Radioterapia, e de Medicina Nuclear, estabelecendo 

formalmente uma complementaridade nas ações regulatórias desenvolvidas pela CNEN. 

Segundo a Portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 453, existem três 

princípios Básicos da Radioproteção, sendo eles a Justificação, Otimização e Limitação de 

doses (Ministério da Saúde, 1998). As definições estão descritas a seguir: 

 

 Justificação: A justificação é o princípio básico de proteção radiológica que estabelece 

que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática, deve ser autorizada a menos que 

produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a 

compensar o detrimento que possa ser causado; 

 Otimização: O princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devam 

ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, 

o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos 

quanto razoavelmente exequível (as low as reasonably achievable – Princípio ALARA), 

levando-se em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de dose aplicáveis; 

 Limitação da dose individual: Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva 

ou de dose equivalente estipulado para exposição ocupacional e exposição do público 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Radiological_Protection
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Radiological_Protection
http://ncrponline.org/
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decorrente de práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas conforme 

estabelece a Resolução CNEN nº 12/88 (Tabela 2). 

Tabela 2-Limites primários anuais de dose equivalente. 

DOSE EQUIVALENTE TRABALHADOR (mSv) INDIVÍDUO DO PÚBLICO 

(mSv) 

Dose equivalente efetiva 50 1 

Dose equivalente para órgãos ou tecidos 500 1 

Dose equivalente para a pele 500 50 

Dose equivalente para o cristalino 150 50 

Dose equivalente nas extremidades  500 50 

Fonte: CNEN Adaptada, 2009.  

 

2.2.1 Fatores de Limitação de Dose 

  

A exposição á fontes externas de radiação se origina de máquinas de raios X e de 

outras fontes especialmente designadas para produção de radiação, e a exposição de pessoas a 

essas fontes de radiação ionizante deve ser submetida à aplicação de uma ou mais das 

seguintes técnicas: tempo, distância e blindagem (CEMBER, 2009). 

O tempo e a distância nas diversas modalidades radiológicas varia pelo modo de 

execução das atividades, porém é de extrema importância levá-las em consideração diante da 

rotina vivenciada, para que se faça presente a segurança dos trabalhadores e do público no 

ambiente de trabalho, onde existe uma fonte de radiação ionizante, com uma determinada taxa 

de dose, verifica-se que a dose acumulada por uma pessoa exposta a essa radiação, nesse 

ambiente, é diretamente proporcional ao tempo que ela permanece na área e pode ser 

controlada pela limitação desse tempo. 

 A restrição do tempo de exposição é necessária para que o indivíduo exposto à 

radiação ionizante não exceda o valor máximo de dose admitido, fazendo com que o trabalho 

seja realizado de acordo com os critérios de segurança do ponto de vista da radioproteção. 

(ALMEIDA, 2005). 

O tempo e a distância são medidas de segurança mais fáceis de administrar durante a 

rotina de um serviço radiológico independente do tipo da fonte de radiação, porém, quando se 

trata do fator blindagem, é preponderante estabelecer que para cada tipo de radiação ionizante 

um material específico com determinados parâmetros será necessário, para que haja controle 
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sobre o efeito da radiação ionizante a fim de obter redução significativa no local (CEMBER, 

2009).  

2.3  O raio X diagnóstico 

A descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen, físico alemão, no ano de 

1895 do século XIX, representou um grande avanço nas áreas da medicina e da odontologia, 

principalmente devido ao favorecimento do estudo diagnóstico anatomopatológico sem a 

necessidade da realização de procedimentos cirúrgicos (ARCHER, 1994).  

Os aparelhos de raio X são identificados de acordo com sua capacidade de produção 

de raios X e com as aplicações para as quais são projetadas. Os equipamentos normalmente 

operam numa mesma faixa de tensão que varia de 40 a 150 kVp e a corrente do tubo é de 25 a 

1200 mA. Os aparelhos de raios X terapêuticos operam com voltagens variáveis, porém a 

corrente do tubo não passa de 20 mA. 

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

gerador de alta voltagem, e o painel de controle. Com exceção de aparelhos portáteis e 

odontológicos, onde os três componentes são montados de maneira compacta, o gerador e o 

tubo de raios X ficam localizados na sala de exames, o painel de controle fica localizado 

numa sala adjunta protegida, onde um visor (janela) de vidro plumblífero permite a 

observação do paciente durante o procedimento radiográfico.  

É no painel de controle que o operador controla a tensão e a corrente do tubo, bem 

como o tempo de irradiação, de maneira a obter a quantidade e a penetração necessária a uma 

radiografia de boa qualidade, diante dos inúmeros serviços de radiodiagnóstico e da eficácia 

da utilização dos raios X na área médica, as salas que abrigam os aparelhos de raios X 

precisam de uma construção física de acordo com os padrões de blindagem para efeitos de 

radioproteção (IRD, 1999). 

O tubo de raios X é constituído por uma ampola de vidro com vácuo e possui dois 

eletrodos. Os raios X são produzidos por conversão de energia quando um feixe de elétrons de 

grande velocidade é desacelerado em um anodo (alvo) da ampola. 

Os eletrodos são projetados para que os elétrons produzidos no catodo (eletrodo 

negativo ou filamento) possam ser acelerados por uma diferença de potencial alta em direção 

ao anodo (eletrodo positivo ou alvo) e desta interação haverá a produção dos raios X. Os 

elementos básicos de um tubo de raios X são mostrados na Figura 4 (BARROS, 2001). 
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Figura 4-Tubo de raios X e principais elementos. 

 
Fonte: CEMBER, Adaptado, 2009. 

A metrologia dos raios X depende de muitos parâmetros físicos, visto que a resposta 

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

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

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

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

prática clínica (PEIXOTO, 1995).  

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

utilizada para fins de calibração de instrumentos e ensaios, dentre outras aplicações 

(SANTOS, 2009).  

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

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

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

dos processos de aquisição de uma imagem radiológica, podendo ser utilizada também, nas 

seguintes aplicações: dosimetria de pacientes, cálculo de radioproteção e otimização da 

qualidade de imagem (SANTOS, 2009).  

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

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

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

tubo. 

Adicionalmente, a forma de onda da tensão do tubo também influencia o espectro de 

raios X. Os fatores mencionados acima podem afetar o espectro de raios X, tanto na 

quantidade de fótons, aumentando ou diminuindo a área sob a curva, quanto na energia 
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média, deslocando a curva ao longo do eixo das energias (abscissa) conforme demonstra no 

Figura 5. 

Figura 5-Efeito da forma de onda dos diversos sistemas geradores de tensão em relação ao 

espectro de raios X. 

 

Fonte: ALMEIDA JR (2014) . 

 

2.4  Interações do raios X com a Matéria  

Os elétrons que atingem o alvo interagem com o mesmo, transferindo suas energias 

cinéticas com os átomos do alvo. Estas interações ocorrem a pequenas profundidades de 

penetração dentro do alvo. Os elétrons interagem com qualquer elétron do orbital ou núcleo 

dos átomos do alvo. As interações resultam na conversão de energia cinética em energia 

eletromagnética, os raios X (IRD, 1999).  

Os raios X, assim como outros tipos de radiação, pode sofrer atenuação significativa, 

quando é interposto um absorvedor entre a fonte de exposição e o alvo de interesse. No caso 

dos raios X este absorvedor deve ser de alta densidade, ou seja, de alto número atômico, pois 

a interação dos raios X será em parte absorvida pelo material. 

 

2.4.1  Mecanismos de interação do raio X com a matéria 

Existem cinco mecanismos de interação dos raios X com a matéria: espalhamento 

coerente, efeito Compton, efeito Fotoelétrico, produção de pares e fotodesintegração. Os 

efeitos coerente e fotoelétrico ocorrem com maior probabilidade para baixas energias, 

enquanto que o efeito Compton ocorre para energias intermediárias, já a produção de par e a 

fotodesintegração só acontecem acima de um limiar de energia. 
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Para o experimento realizado neste projeto foi utilizado feixes de raios X na qualidade 

N60 da ISO 4037, cujo potencial elétrico aplicado ao tubo foi 60 kV. Estes feixes de raios X 

foram gerados com energia média dos fótons de 45 keV, logo as interações desses fotóns de 

raios X com a matéria se dará predominantemente por efeito fotoelétrico. 

O efeito fotoelétrico ocorre quando o fóton incidente é totalmente absorvido durante a 

ionização de um elétron de uma camada mais interna. O fóton incidente desaparece, e o 

elétron da camada K, agora chamado de fotoelétron, é ejetado do átomo, com uma energia 

equivalente a diferença da energia do fóton incidente e a energia de ligação do elétron do 

átomo (BUSHONG, 2010) conforme Figura 6. 

 

Figura 6-Esquema do efeito fotoelétrico. 

 

Fonte: NERSISSIAN, 2016 

Para átomos de número atômicos baixo, a energia de ligação dos elétrons é baixa, 

mesmo de elétrons da camada K. Para átomos de alvo de número atômico maior, as energias 

de ligação dos elétrons são mais elevadas, exemplo 69 keV para elétrons da camada K do 

Tungstênio. Assim conforme o alvo esses raios X emitidos servem de utilidades em exames 

de radiodiagnósticos (BUSHONG, 2010).  

É importante compreender que para detectar e colaborar com estudos desses efeitos 

em especial o fotoelétrico, é necessária blindagem adequada obtendo planejamento padrão 

desde a direção inicial dos fótons da radiação primária até a radiação secundária. É a partir de 

determinados cálculos de blindagem que será realizada a medição correspondente da barreira 

atenuante. Então o feixe deve está em condições de boa geometria, ou seja, o feixe deve 

possuir boa colimação e ser estreito, para não haver radiação espalhada, conforme representa 

a Figura 7, raios serão colimados e filtrados.  
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Figura 7-Esquema de feixes de raios X em condição de boa geometria.  

 

Fonte: SANTOS, 2014 

 

A representação matemática surge a partir dessas condições onde podemos encontrar a 

relação entre a Intensidade Inicial ( ) e Intensidade Final ( ) (KNOLL, 1979), na equação 1: 

 

                                                                                                 (1)  

Onde: 

 = intensidade de raios em zero espessura do absorvedor; 

 = espessura do absorvedor; 

 = intensidade de raios transmitida através de um absorvente de espessura ; 

= base do logaritmo natural do sistema; 

μ = coeficiente de atenuação linear.  

 2.4.2  Coeficiente de Atenuação linear (μ) e a Camada Semi-Redutora (CSR) 

 

O coeficiente de atenuação linear ( ) é a probabilidade de o feixe sofrer atenuação 

devido a eventos de espalhamento Compton, absorção fotoelétrica ou formação de pares 

(KNOLL, 1979), ele é considerado como somatório desses efeitos.                                  

O parâmetro que mede a eficiência de uma blindagem à raios X é o coeficiente de 

atenuação linear (μ). No modelo exponencial, μ está relacionado com a camada semi-redutora 
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(CSR) do material absorvedor dada equação 3. Pode ser medido sob condições específicas 

como, por exemplo, um feixe de fótons monoenergéticos, colimado, incidindo num material 

absorvedor do qual se faz variar a espessura (SEMPAU, 1997), assim através dessas relações 

temos como calcular a espessura do material ( ) de blindagens sendo as equações 3:   

                                                    (3) 

Na determinação da espessura de um material absorvedor para ser utilizado na 

blindagem de feixe monoenergético e de boa geometria, pode-se utilizar o método da camada 

semi-redutora (CSR), definida como sendo a espessura de material que reduz à metade a 

intensidade do feixe de fótons dos raios-X(KNOLL, 1979).  

A atenuação da energia das radiações ocorre de maneira exponencial em função da 

espessura do material absorvedor ou CSR, defini-se como sendo a espessura necessária de um 

material absorvedor para atenuar a intensidade de um feixe à metade de seu valor inicial 

(ROS, 2000). A contribuição da radiação espalhada não é considerada, deve-se então utilizar 

feixes colimados para a medição das CSRs conforme Figura 8. 

 Logo se sabe que quanto mais espesso o material, ou seja, quanto maior sua CSR, 

menor será a energia da radiação que deixa o material depois de atravessá-lo. Por outro lado, 

quanto maior a energia dos fótons da radiação incidente, maior será também a sua capacidade 

de penetração, embora se aumente, também, a probabilidade das interações ocorrerem, ou 

seja, a radiação se propaga por uma distância maior e consequentemente interage mais (ROS, 

2000).  

Figura 8-Curva de atenuação de um feixe de raios X em um material absorvedor para 

determinação das CSRs. 

 
Fonte: ROS, 2000. 
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2.5  Blindagem 

A blindagem atenua os níveis de radiação no ambiente controla e minimiza 

exposições. A eficiência de uma blindagem depende do material a ser utilizado, do tipo de 

radiação, da energia emitida pela fonte e da geometria do campo irradiado (ANDRADE, 

2011). Além da eficiência é necessário que o material de blindagem utilizado atenda as 

necessidades visando um bom custo-benefício. 

Ambientes com instalações radiodiagnósticas sejam eles dos mais antigos aos atuais 

podem utilizar o chumbo como barreira atenuadora em paredes, pois ele é um material cuja 

densidade é alta, proporcionando uma atenuação adequada para fótons, na Tabela 3 

densidades de materiais utilizados na construção civil. 

 

Tabela 3-Densidade média dos materiais utilizados na construção civil em salas de 

radiodiagnóstico. 

MATERIAL DENSIDADE (g/cm3) 

Argamassa de barita 3,06 

Tijolo macio 1,65 

Tijolo duro 2,05 

Terra batida 1,05 

Granito 2,65 

Chumbo 11,4 

Vidro de Plumblífero 6,22 

Cimento 1,54 

Concreto 2,35 

Aço 7,08 

Telha 1,09 

Fonte: NCRP 147, 2004.  

Dentre as densidades médias dos materiais anteriormente citados o Chumbo (Figura 9) 

possui 11,4 g/cm3, representa neste meio a primeira opção para ser utilizado como blindagem 

aos raios X, devido seu alto número atômico, alta absorção dos raios X e espessura e CSR 

menores dentre os outros materiais apresentados para montagem de estrutura física comercial, 

porém, entra em desuso devido seu alto grau de toxicidade, e difícil manuseio de preparo 

(NCRP, 2004).  

Em seguida, o aço com 7,8 g/cm3, permanece com uma sequência de características 

padrão de blindagem como exemplo alto número atômico, dentre outras, após o chumbo, no 
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entanto aqui no Brasil por falta de mão de obra que domine as técnicas para montagem e 

manutenção de um revestimento de aço, custo elevado e por não apresentar um ambiente 

interno que se enquadra num visual de design moderno é substituído em segundo lugar a 

argamassa de barita (Figuras 10), muito utilizado para substituir o chumbo, para ambos os 

casos se diferem na execução das técnicas de durante a montagem física dos revestimentos 

internos. 

Figura 9-Montagem física de sala de radiodiagnóstico com folhas de Chumbo 

 
Fonte: UNESP, 2012. 

 

A argamassa de barita por possuir densidade menor que o chumbo, consegue ser 

substituída e apresentar características como: menor grau de toxicidade em relação ao chumbo 

que é bastante tóxico, maior durabilidade e conservação na estrutura, pois é leve ao contrário 

do chumbo que mesmo sendo aplicado em folhas, seu peso acaba criando fissuras num certo 

intervalo de tempo, isso implica numa menor eficiência, e de fácil aplicação para revestir e 

finalizar acabamentos, representa visualmente uma alvenaria normal. 

Figura 10-Construção de sala de raios x com argamassa de barita. 

 
Fonte: GRXSP, 2016. 
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O chumbo é aceito como material padrão para proteção contra os raios X, o gesso ou a 

barita na construção devem ter características equivalentes aos requisitos de blindagem do 

material chumbo como eficiência atenuante. Por exemplo, para atenuar uma sala de raios X 

com intervalos de tensão entre 70 a 150 kV, serão necessários 2 mm de chumbo, porém este 

pode ser substituído por 15 cm de uma camada de cimento ou 25 cm de tijolo rebocado com 

gesso (NCRP, 1976). 

Para materiais de uma menor densidade como a argamassa de barita, ou outros 

materiais de construção, o tamanho das espessuras irá suprir a necessidade quando 

comparadas a substituir o metal chumbo, a depender das energias da fonte.  

Pesquisa desenvolvida pela NCRP, com materiais de construção, facilitam a produção 

de “escudos” que atendem aos requisitos de blindagem, um exemplo são as placas Drywall, 

materiais elas são feitas por camadas de Barita, papel prensado e Gesso, blindam tensões até 

150 kV. 

A Figura 11 representa um sistema de combinação Drywall e sua estrutura (esqueleto 

de sustentação) em perfil de aço, placas de gesso em azul claro, camada de barita em azul 

escuro e no interior em desenho mesclado placas de papeis comprimido em prensa podendo 

conter fina camada de placa chumbo (NCRP, 2004). Assim o gesso poderá substituir os 

materiais Chumbo ou Barita através de seu número de camadas, aumentando sua espessura 

podendo suprir as medidas atenuadoras esperadas, para fontes de raios X de baixas energias. 

Figura 11-Sistema de combinação de placas. 

 
Fonte: K BLOG, 2015. 

 



31 

 

Entre o gesso e a barita, existem fatores de qualidades em relação ao chumbo que os 

favorecem na construção civil, porém quando tratamos os dois em caso isolado temos que 

analisar os níveis de radiação existentes para aplicação individual de ambos, até porque existe 

uma diferença em suas densidades. É dispensável utilizar a barita para atenuar ambientes 

radiodiagnósticos que possuem fontes de baixas energias (25 a 45 kV).  

O Instituto de Proteção Radiológica da Irlanda aborda projetos de levantamentos 

radiométricos, para ser consultado por profissionais da área das radiações e leigos, seu 

contexto abrange ambientes de radiodiagnósticos e seus requisitos de blindagem e design 

favorável, permite comparar o chumbo com materiais que se adequam as necessidades padrão 

e tecnológicas de blindagem, segundo as Figuras 12, pode-se interpretar estas relações (RPII, 

2009). 

Figura 12-Espessura equivalente a 2 mm de chumbo variando o kVp. 

 
Fonte: RPII, 2009. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Material 

O experimento realizado neste trabalho foi realizado em dois laboratórios, um para a 

fabricação das placas de gesso e o outro para irradiação dessas placas.   

A fabricação das placas de gesso utilizadas como corpos de prova nos ensaios para 

blindagem dos raios X foi realizada no Laboratório de Química e Ensaios do Gesso, 

localizado no Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP. Os principais materiais que 

constituiu a fabricação foram: 

 Gesso em pó tipo Beta de origem regional do pólo gesseiro de Araripina sem aditivos; 

  Moldes de acrílico vazados de área de 10x35 cm2 para modelagem dos corpos de prova 

do gesso, possuindo 3 espessuras diferentes: 2,5 mm, 5 mm e 8 mm.  

Além do gesso e do molde de acrílico outros materiais foram utilizados na preparação 

das placas, tais como: peneiras granulométricas, recipientes herméticos, béquer para mistura 

da massa de gesso, paquímetro digital, balança de precisão digital e aparelho de Vicat 

utilizando agulha e modificado com cone.  

O experimento para irradiação das placas de gesso e obtenção dos resultados para 

construção da curva de atenuação foi realizado no Laboratório de Metrologia das Radiações 

do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN\NE. Os materiais utilizados 

no experimento estão listados a seguir: 

 Equipamento de raios X industrial, fabricante Pantak, modelo HF 320, constituído por um 

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

marca Comet, modelo 340005, série 49-3198;  

 Câmara de ionização fabricado pela Nuclear Enterprise, modelo 2530, série 657, utilizado 

para medição da radiação, com certificado de calibração do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria IRD\CNEN; 

 Eletrômetro fabricado pela Nuclear Enterprise, modelo Farmer 2670, série 149, calibrado 

pela National Radiological Protection Board (NRPB); 

 Barômetro digital fabricado pela Druck, modelo DPI 740;  

 Termômetro digital fabricado pela Hart Scientific, modelo 1529 Chub-E4, série A45647. 
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3.2  Métodos 

Este item está dividido em duas partes que abordam os métodos de preparo das placas 

de gesso e o arranjo experimental para a irradiação das placas.  

 Para a confecção das placas, dois testes foram realizados com o intuito de obter a 

fluidez adequada para produção da pasta de gesso. O primeiro teste foi realizado para 

verificação da relação água/gesso e o segundo para o tempo de secagem. 

As irradiações das placas, com diferentes granulometrias e espessuras, foram realizadas 

na qualidade N60 com o intuito de obter as curvas de atenuação e determinar as camadas 

semi-redutoras para o material gesso. 

 

3.2.1 Métodos de preparo dos corpos de prova. 

Antes da elaboração dos corpos de prova foram feitos moldes de acrílico no qual o 

preparo consistiu em cortar chapas pré–fabricadas de acrílico em quatro partes retangulares 

para formar um molde retangular de área interna de 10x35 cm2, conforme Figura 13, 

produzindo desta forma placas de gesso nesta área primária. 

Figura 13-Molde de acrílico vazado para obtenção da placa de gesso.   

 
Fonte: A autora 

 As placas de gesso obtidas na dimensão primária 10x35 cm2 foram cortadas em 3 

partes, que após lixamento para acabamento das bordas ficaram com área de 10x10 cm2 

(Figura 14). 
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Figura 14-Esquema de corte para obtenção de 3 placas de gesso 10x10 cm2. 

 

Fonte: A autora. 

Durante o procedimento da fabricação das placas de gesso foi verificado que o pó 

original possuía várias granulometrias devido ao processo de fabricação. Desta forma, foram 

utilizadas peneiras granulométricas (Figura 15) para selecionar porções de grãos de tamanhos 

100, 200 e 325 mesh (unidade de abertura da peneira). 

Figura 15-Peneira para separação granulométrica. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Foram obtidos quatro tipos de massa de gesso para preparo das placas utilizando o pó 

original do fabricante e as três granulometrias (100, 200 e de 325 mesh) obtidas por meio das 

peneiras, respectivamente. Os grãos selecionados foram armazenados em diferentes 

recipientes herméticos até a fabricação das placas. 

Para misturar os ingredientes da massa das placas de gesso, foi necessário o 

conhecimento prévio das quantidades proporcionais de água e pó de gesso. Assim, foram 

realizados testes de consistência normal e do tempo de pega da massa, ambos realizados com 

o mesmo aparelho de Vicat. 
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O teste de consistência normal verifica a relação água/gesso para obter fluidez 

adequada da pasta quando é manipulada. Nesse experimento é necessário adicionar o nitrato 

de sódio, pois este é um retardador, que se faz necessário acrescentar para que a massa não 

endureça rápido. Assim durante seu preparo foi descoberto quanto de relação foi necessário 

para que a massa esteja com boa consistência. 

Inicialmente foi realizada uma relação aleatória de 200 gramas de gesso para 150 

gramas de água, porém a massa apresentou aspecto líquido. Na segunda tentativa, foi feito 

com 250 g de gesso para 150 g de água, porém apresentou o mesmo aspecto. Após adicionar 

valores de 280 gramas de gesso para 150 gramas de água a massa obteve uma consistência 

uniforme. Nessa consistência, foi observado que ao ser mergulhado o cone de Vicat na massa, 

o aparelho de Vicat apresentou uma marca de 30 mm com variação de 2 mm, indicando que a 

massa possuía consistência ideal. 

Logo, os valores estabelecidos para massa foram 280 gramas de gesso adicionado a 

150 gramas de água. A partir de então, preparou-se a massa, sem utilizar o retardador, e 

verificou-se o tempo de pega. 

O teste do tempo de pega é dividido em duas etapas: o início do tempo de pega, que é 

considerado quando a agulha estaciona a 1 mm do fundo, e o fim do tempo de pega, que é 

considerado o instante em que a agulha não mais deixa sua impressão na superfície. Para este 

teste foi utilizado o aparelho de Vicat (Figura 16) com uma agulha removível, de 0,02 mm 

diâmetro e 50 mm de comprimento, fixada em sua extremidade. Houve apenas uma tentativa 

para que o tempo de pega tornasse ideal, sendo o inicial de 17 minutos e o final de 31 

minutos. 

 
Figura 16-Aparelho de Vicat modificado com agulha para medição do tempo de pega. 

 
Fonte: A autora 
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Após a realização dos dois testes (de consistência e de pega), a proporção de gesso e 

água foram utilizadas para fabricação dos 4 tipos de massa. Essa proporção foi utilizada para 

confecção das placas de gesso de espessuras 2,5 mm e 5 mm. No caso da confecção das 

placas de gesso de espessura de 8mm, a quantidade de massa teve que ser aumentada, sendo  

utilizada 420 gramas de gesso para 225 gramas de água, mantendo a proporção.  

Para cada um dos quatro tipos de massa (com granulometrias do fabricante e com 100, 

200 e 325 mesh) foram feitas três placas com espessuras de 2,5 mm, 5 mm e 8 mm (a partir 

do molde de acrílico) com a medida de 10x35 cm2, totalizando doze unidades. Cada placa foi 

cortada em três pedaços e lixadas em suas bordas para serem obtidas trinta e seis placas de 

gesso (ou corpos de prova) de 10x10 cm2, conforme apresenta a Figura 17.  

 

Figura 17-Espessuras das placas de gesso de 2,5 mm, 5 mm e 8 mm. 

 
Fonte: A autora. 

 

Para cálculo da densidade cada placa foi pesada numa balança de precisão digital 

obtendo sua massa, e para obter o volume utilizou-se o paquímetro digital para medição de 

suas dimensões.  

Como as espessuras das placas de gesso influenciam diretamente a atenuação dos 

feixes de raios X, foram realizadas medidas das espessuras em quatro pontos de cada placa e 

consideradas as médias ponderadas. 
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Foi avaliada a composição química das amostras do gesso beta em pó e da placa 

através do equipamento de fluorescência de raios X modelo EDX-720, por energia dispersiva, 

marca Shimadzu, no Laboratório do CRCN-NE.  

 

3.2.2  Irradiações das placas de Gesso. 

As irradiações das placas de gesso foram realizadas na sala de raios X PANTAK 320 

kV do Laboratório de Metrologia do CRCN-NE, cuja instalação facilita a manipulação dos 

equipamentos para se obter as condições de boa colimação de irradiação.  

O aparelho de raios X HF320 é fixado em uma estrutura de aço e sua base é 

constituída de trilhos fixados ao chão. Em frente ao aparelho, existe outra estrutura de aço 

menor que serve de apoio para detectores e materiais de ensaio, e que desliza sobre os trilhos 

para uma melhor posição da distância fonte-detector (Figura 18). 

Na janela do tubo de raios X, um suporte de acrílico foi colocado para que amparasse 

um filtro de 3,1 mm de alumínio. Neste suporte também foi colocada a filtração adicional 

para qualidade N60, escolhida para o experimento. 

 

Figura 18-Arranjo experimental e descrição da posição do material e equipamentos. 

 

Fonte: A autora. 

 

  As placas de gesso foram colocadas em outro suporte de acrílico, com distância de       

50 cm do ponto focal. A câmara de ionização (Figura 19) foi colocada em um suporte de aço 
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e posicionada a uma distância de 50 cm das placas de gesso, totalizando uma distância fonte-

detector de 100 cm. O esquema para o arranjo experimental é apresentado na Figura 20.  

Figura 19-Câmara de ionização. 

 
Fonte: A autora. 

 

 
 Figura 20-Esquema de arranjo experimental em condições de boa geometria. 

 
Fonte: A autora. 

 

A qualidade do feixe de raios X utilizada neste trabalho, para fins dosimétricos, foi a 

N60, nível Radioproteção, que se encontra implantada no Laboratório de Metrologia e que foi 

determinada de acordo com a norma ISO 4037-1. Para irradiação nessa qualidade foi utilizado 

um potencial elétrico aplicado ao tubo de 60 kV e corrente elétrica de tubo de 10 mA, além de 

uma filtração adicional de 0,6 mm de espessura de cobre.  

Após montagem do arranjo experimental, para cada espessura das placas de gessos e 

suas combinações, foi obtida a média de 15 medições de corrente, em ampère, com a câmara 
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de ionização, representativas da transmissão do feixe de raios X.  Para compor a curva de 

atenuação de cada granulometria, foram utilizados 10 pontos correspondentes às espessuras 

de 2,5 mm, 5 mm e 8 mm (placas de gesso confeccionadas) e suas combinações. Como 

exemplo, dois corpos de prova de 5 mm foram agrupados para totalizar a espessura de 10 mm. 

Os valores das espessuras utilizadas, incluindo as combinações das placas, estão descritas na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4-Espessuras das placas utilizadas no ensaio e suas combinações. 

Espessuras (mm)  Combinações  

2,5  1 placa  

5,0  1 placa  

8,0  1 placa  

10,0  2 placas de 5 mm  

12,5  1 placa de 8 mm + 2,5 mm  

15,0  3 placas de 5 mm  

18,0  2 placas de 5 mm + 8 mm  

20,5  2 placas de 5 mm + 8 mm + 2,5 mm  

23,0  3 placas de 5 mm + 8 mm  

26,0  2 placas de 5 mm + 2 placas de 8 mm  

Fonte: A autora. 

 

Os valores das correntes obtidas, durante as irradiações, para cada espessura do 

material e granulometrias do fabricante, de 100, 200 e 325 mesh, foram organizados em uma 

planilha Excel®. A partir da relação entre as correntes medidas para cada espessura e a 

corrente medida sem filtração (I/I0) foi calculado o valor do coeficiente de atenuação (µ) por 

meio da equação 1 e em seguida o valor das camadas semi-redutoras,  por meio da equação 3. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para este trabalho, são apresentados os resultados da qualificação do gesso comparado 

ao da ABNT, e a aplicação do gesso, como blindagem, por meio de suas curvas de atenuação 

e camadas semi-redutoras.  

 

4.1  Composição química e densidade do Gesso 

Os resultados da análise das amostras de gesso beta em pó e das placas por meio de 

fluorescência de raios X foram comparadas com as exigências descritas da norma NBR-13207 

(Tabela 5).  

 
Tabela 5-Exigências químicas para o pó do gesso beta na NBR-13207. 

Determinações químicas Limites (%) 

Água livre Máx. 1,3 

Água de cristalização 4,2 a 6,2 

Oxido de cálcio (CaO) Mín. 38 

Anidrido sulfúrico (SO3) Mín. 53 

Fonte: ABNT\ NBR 13207 (Adaptado) 

 

As amostras obtiveram resultados quantitativos padrão para seus componentes, e a 

análise dos componentes químicos do pó e da placa de gesso estão nas Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 6-Análise dos componentes químicos do pó de gesso beta. 

Resultado quantitativo do pó de gesso 

Análise Resultados 

SO3 68,350 % 

CaO 38,016 % 

K2O 0,225 % 

P2O5 0,176 % 

SrO 0,082 % 

Fe2O3 0,055 % 
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Fonte: Arquivo EDX do Laboratório de análise química. (Adaptado) 

Tabela 7-Análise dos componentes químicos da placa de gesso. 

Resultado quantitativo da placa de gesso 

Análise Resultados 

SO3 68,035 % 

CaO 31,186 % 

SiO2 0,233 % 

K2O 0,198 % 

P2O5 0,172 % 

SrO 0,121 % 

Fe2O3 0,050 % 

ZrO2 0,005 % 

Fonte: Arquivo EDX do Laboratório de análise química. (Adaptado) 

 

A comparação dos resultados dos valores do gesso beta em pó obtidos por 

fluorescência de raios X com a ABNT , mostra que os valores percentuais dos componentes 

principais SO3 e CaO estão de acordo com os valores correspondentes ao mínimo descrito 

pela ABNT. Além disso, foi observado pequenos traços de impureza desprezíveis durante o 

processo de quantificação, confirmando o elevado grau de pureza do material. 

Para os resultados apresentados da análise da placa de gesso foi verificado um 

percentual de CaO abaixo do valor mínimo descrito pela ABNT. Porém, deve-se entender que 

o gesso em pó sofreu manipulação para obtenção das placas, levando à possível alteração do 

teor de CaO. Além disso, os valores da ABNT da Tabela 7 são aplicados ao gesso beta na 

forma de pó, ou seja, da forma que o material gesso é extraído da natureza.  

A utilização de materiais para fins de blindagem contra raios X depende 

principalmente da densidade do material. Desta forma, a densidade do material gesso 

analisado neste estudo ficou em torno de 1,30 g/cm3 e foi constatado que as granulometrias 

não interferiram fortemente em suas densidades uma vez que, os dados foram próximos 

numericamente. Comparando-se à da norma DIN 6812, onde o resultado da densidade do 

gesso europeu é em torno de 0,84 g/cm3, o gesso brasileiro possui uma maior densidade, 

indicando que este possui uma melhor eficácia para ser utilizada como blindagem radiológica 

em baixas energias. 
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 4.2  Determinação das  curvas de atenuação 

Os valores das correntes obtidas, durante irradiação das placas na qualidade N60, para 

cada espessura do material gesso e granulometrias do fabricante, de 100, 200 e 325 mesh 

estão nas Tabelas 8 a 11, respectivamente. A partir da relação desses valores com o valor da 

corrente sem filtração (I/I0) foi possível determinar a curva de atenuação para cada 

granulometria (Figura 21) e o valor das CSRs nas referidas tabelas. 

Tabela 8-Valores resultantes da irradiação com granulometria do fabricante. 

Qualidade do feixe - N60  

ESPESSUR

A (mm) 

CORRENTE 

(A) 

I/I0 CSR 

(mm)      

DESVIO 

PADRÃO 

   

0 2,008E-11 1,00 
 

7,9E-14 
   

2,5 1,664E-11 0,83 9,2 7,2E-14    

5,0 1,372E-11 0,68 9,1 7,4E-14    

8,0 1,094E-11 0,54 9,1 5,9E-14    

10,0 9,304E-12 0,46 9,0 6,6E-14    

12,5 7,909E-12 0,39 9,2 6,0E-14    

15,0 6,707E-12 0,33 9,4 6,5E-14    

18,0 5,288E-12 0,26 9,3 6,2E-14    

20,5 4,536E-12 0,23 9,5 6,0E-14    

23,0 3,862E-12 0,19 9,6 6,9E-14    

26,0 3,126E-12 0,16 9,6 7,4E-14    

   Média: 9,3     

Fonte: A Autora 

Tabela 9-Valores resultantes da irradiação com granulometria de 100 mesh. 

Qualidade do feixe - N60 

ESPESSUR

A (mm) 

CORRENTE 

(A) 

I/I0 CSR 

(mm) 

DESVIO 

PADRÃO 

    

0 2,008E-11 1,00  7,9E-14    

2,5 1,670E-11 0,83 9,4 1,3E-14    
5,0 1,268E-11 0,63 7,5 1,0E-14    

8,0 1,063E-11 0,53 8,7 6,9E-14    

10,0 8,796E-12 0,44 8,3 6,9E-14    

12,5 7,548E-12 0,38 8,8 7,4E-14    

15,0 6,013E-12 0,30 8,6 5,7E-14    

18,0 5,044E-12 0,25 9,0 9,8E-14    
20,5 4,377E-12 0,22 9,3 5,3E-14    

23,0 3,672E-12 0,18 9,3 4,8E-14    

26,0 3,021E-12 0,15 9,5 5,9E-14    
   Média: 8,9     

Fonte: A Autora 
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Tabela 10-Valores resultantes da irradiação com granulometria de 200 mesh. 

Qualidade do feixe - N60 

ESPESSURA 

(mm) 

CORRENTE 

(A) 
I/I0 

CSR  

(mm) 

DESVIO  

 PADRÃO   

0 2,008E-11 1,00   

2,5 1,748E-11 0,87 12,5 7,9E-14 

5,0 1,361E-11 0,68 8,9 7,6E-14 

8,0 1,089E-11 0,54 9,0 8,2E-14 

10,0 9,664E-12 0,48 9,4 5,3E-14 
12,5 8,556E-12 0,43 10,1 5,3E-14 
15,0 7,331E-12 0,37 10,3 4,8E-14 
18,0 5,525E-12 0,28 9,6 7,2E-14 
20,5 4,928E-12 0,25 10,1 6,0E-14 

23,0 4,277E-12 0,21 10,3 4,4E-14 
26,0 3,269E-12 0,16 9,9 5,9E-14 

   Média:10,0 5,3E-14 
Fonte: A Autora 

 

Tabela 11-Valores resultantes da irradiação com granulometria de 325 mesh. 

Qualidade do feixe - N60 

ESPESSURA 

(mm) 

CORRENTE 

(A) 
I/I0 

CSR 

(mm) 

DESVIO  

PADRÃO 

0 
2,008E-11 1,00  

 7,9E-14 

2,5 1,648E-11 0,82 8,7 7,2E-14 

5,0 1,404E-11 0,70 9,6 7,4E-14 

8,0 1,039E-11 0,52 8,4 5,9E-14 

10,0 1,000E-11 0,50 9,9 8,6E-14 

12,5 8,471E-12 0,42 10,0 6,0E-14 

15,0 7,106E-12 0,35 10,0 6,5E-14 

18,0 5,331E-12 0,27 9,4 6,2E-14 

20,5 4,602E-12 0,23 9,6 6,0E-14 

23,0 3,990E-12 0,20 9,8 6,9E-14 

26,0 3,269E-12 0,16 9,9 7,4E-14 

   Média: 9,6  

Fonte: A Autora 

Como resultado foi obtida a média das Camadas Semi Redutoras para as 4 placas 

apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12-CSRs para o gesso a partir de cada granulometria. 

Granulometria CSR (mm) 

Fabricante 9,3  

100 mesh 8,9  

200 mesh 10,0  

325 mesh 9,5  
Fonte: A Autora 
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Observa-se que os valores das CSRs para os quatro tipos de granulometrias são 

próximos, possuindo uma diferença máxima entres eles de aproximadamente 11%. A 

granulometria de 100 mesh obteve um melhor desempenho em comparação com as demais, 

porém para efeitos de utilização como blindagens, todas as granulometrias são aceitáveis. 

 

Figura 21-Curva de atenuação para as placas de gesso. 

 

Fonte: A Autora 

Lopes et al. (2013) determinou uma curva de atenuação do material argamassa de 

barita (Figura 22). A densidade da argamassa de barita foi 3,6 g/cm³ e as placas do material 

foram irradiadas com feixes de raios X da qualidade W60, que possui o mesmo potencial 

elétrico aplicado ao tubo deste trabalho. Embora a densidade da argamassa de barita seja 

superior à do gesso (1,3 g/cm³), refletindo numa maior atenuação do feixe de raios X para 

uma determinada espessura do material, este último possui vantagens para utilização como 

blindagem para raios X de baixa energia que são: baixo custo, atoxicidade e facilidade de ser 

empregado em forma de blocos estruturais (drywall). Esta última vantagem permite a 

construção de paredes estruturais de fácil e rápida montagem, podendo ser aplicada como 

blindagens nas áreas de mamografia e radiologia odontológica. Já para a barita faz-se a 

necessidade de se construir uma estrutura de alvenaria para então ser aplicada a argamassa 

desse material. 

A relação da CSR, do valor obtido por Lopes et al (2013) de barita foi 1,72 mm 

enquanto que neste estudo a CSR de gesso foi de 8,9 mm (granulometria de 100 mesh). A 

razão desta diferença deve-se ao fato de que, embora o potencial aplicado ao tubo seja o 



45 

 

mesmo (60 kV), os feixes de raios X são bastante diferentes em termos de energia média, pois 

uma foi obtido na qualidade W (do inglês Wide que significa feixe largo) e o outro na 

qualidade N (do inglês Narrow que significa feixe estreito). Estas qualidades de raios X se 

diferenciam devido ao fato de que as qualidades N produzirem feixes de raios X mais 

penetrantes que as qualidades W e, como consequência, fornecerem, para um mesmo 

material, valores de CSRs maiores para as qualidades N do que para as qualidades W. O ideal, 

para uma melhor comparação, seria que as determinações das CSRs dos dois materiais 

tivessem ocorridos com as mesmas qualidades de raios X.  

 

Figura 22-Curva de atenuação obtida para a qualidade W60 em função da espessura da 

argamassa de barita. 

 
Fonte: LOPES, 2013. 

Quando comparada as curvas podemos perceber que suas CSRs terão valores bem 

diferenciados, mas que conforme aos padrões de testes na NCRP 147 e de acordo com o 

experimento demonstrado, o material gesso tem comportamento favorável a blindagem para 

feixes de energia de 60 kV com CSR média final de 9,5 mm, e a Barita atende as necessidades 

com CRS média de 1,72mm. 
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5.  CONCLUSÕES 

 

O Brasil possui um cenário á exploração do recurso natural da matéria prima gipsita, 

de acordo com a SINDUGESSO, poderá ser explorada no polo gesseiro de Araripina por uma 

estimativa de 100 mil anos tendo cerca de 600 bilhões de toneladas. Isto contribui para um 

mercado próspero e segurança economicamente em projetos com o gesso, pois seu uso será 

ainda mais esperado, como blindagem de ambientes de serviços de radiodiagnósticos. 

O gesso possui algumas vantagens em comparação com a barita na construção civil 

brasileira, embora seu comportamento como blindagem apresente a eficiência apenas para 

baixas energias. 

A portaria nº 453, ano 1998 do Ministério da Saúde cita como materiais de blindagem 

para raios X diagnósticos: o chumbo e a barita. Neste caso este estudo gera um passo inicial 

para impor a utilização do gesso na preparação dos ambientes de radiodiagnósticos na área de 

blindagem para as baixas energias no Brasil. 

O experimento realizado mostrou que a camada semi-redutora obtida para o gesso foi 

de 8,9 mm, valor maior que o da barita (1,7 mm). Entretanto, a característica de ser leve faz o 

gesso não comprometer a segurança física do ambiente. 

Finalmente, vale ressaltar que mesmo com esta diferença nos valores das camadas 

semi-redutoras, o custo total com o uso do gesso ainda é menor do que àquele com a barita, 

pelo fato de não gastar mais material e mão de obra, como é realizado nas obras tradicionais. 

A parede seca ou Drywall, mesmo estando em outros países a anos de uso, no Brasil 

seu uso ainda não foi disseminada por questões culturais, porém estudo nesta área e com 

radiação podem despertar interesse não só da sociedade científica como leva ao público 

comum quebrar as barreiras do conhecimento da engenharia civil na modernidade. 

Portanto é de extremo interesse o aprofundamento deste projeto, o gesso por ser fácil 

de manipular, leva a perspectivas futuras, no qual pode-se trabalhar com a combinação de 

materiais emplacados ou misturados a fim de inovar ainda mais o material. Além disso este 

trabalho foi limitado para energias mais baixas, sendo que é possível explorar outras áreas da 

radiologia para energias maiores e desenvolver um trabalho ainda mais enriquecedor. 
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