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RESUMO 

 

 

Este estudo avalia as doses efetivas recebidas por indivíduos do público inspecionados em 

equipamentos de inspeção corporal utilizados no Brasil. Para se alcançar tal objetivo foram 

realizadas medidas experimentais em três equipamentos distintos de um mesmo modelo de 

aparelho de inspeção corporal, fabricado por uma empresa localizada em solo brasileiro. Estes 

equipamentos avaliados possuem três modos distintos de operação, combinando diferentes 

tensões e correntes de operação, que são: 100 kV, 0,4 mA; 150 kV, 0,5 mA; e 160 kV, 0,9 

mA. Foram realizadas medidas no feixe de radiação utilizando duas câmaras de ionização 

com o intuito de se verificar os valores de kerma no ar no feixe, valores de kerma no ar na 

sombra do feixe, a fim de se constatar a qualidade da colimação utilizada e medidas no 

entorno do equipamento com o objetivo de se obter os valores de equivalente de dose 

ambiente durante a realização de uma inspeção. Além dos valores de kerma e dose 

equivalente, foram também obtidos espectros experimentais de cada um dos três 

equipamentos estudados utilizando-se um detector cintilador de LaBr3(Ce) (brometo de 

lantânio dopado com cério). Com os espectros, foram realizadas simulações utilizando o 

método Monte Carlo por meio do código Monte Carlo n-Particle eXtended (MCNPX) para 

determinação dos fatores de conversão de kerma no ar para dose equivalente no tecido. Com 

estas doses e baseado na metodologia sugerida pela ICRP 103, foram estimadas as doses 

efetivas recebidas por escaneamento em cada um dos equipamentos estudados. 

 

Palavras-chave: Geradores de raios X; Equipamentos de inspeção corporal; Dose efetiva; 

Medidores de radiação; MCNPX. 
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ABSTRACT 

 

 

This study evaluates the effective dose received by individual inspected in transmission full-

body scanners used in Brazil. In order to achieve this goal measurements were taken in three 

different scanners from a same model. These devices were manufactured in a company 

established in Brazil. The body scanners evaluated in this study operate in three distinct 

modes of operation, as follows: 100 kV, 0,9 mA; 150 kV, 0,5 mA; and 160 kV, 0,9 mA. 

These measurements were taken using two ionization chambers. Measurements of air kerma 

were taken in beam, in the beams shadow (to verify the quality of the collimation used) and 

around the scanner, so that the ambient equivalent doses around the scanner could be 

determined. Besides the air kerma and ambient equivalent dose measured, spectra were taken 

for each of three scanners in this study. This was achieved with the help of a scintillation 

detector made of LaBr3(Ce) (lanthanum bromide doped with cerium). In possession of the 

spectra, simulations using the Monte Carlo method (MCNPX) were conducted in order to 

determine the conversion factors between the air kerma and tissue equivalent dose. Using 

these results and the methodology proposed by the ICRP 103, effective dose per scan were 

determined. 

 

Keywords: X-Ray generators; Full-body scanners; Effective dose; Radiation detectors; 

MCNPX. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desde sua descoberta pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen em 1895, raios X têm 

sido aplicados das mais diversas maneiras, seja em processos industriais, como medidores 

nucleares, ou em seu uso mais conhecido, em hospitais para fins de diagnóstico de patologias. 

Além desses usos mais comuns, equipamentos geradores de raios X também têm mostrado 

suas vantagens em utilizações para fins de segurança, como em portos para escaneamento de 

cargas ou em rodovias para escaneamento de veículos em geral. Este uso tem se mostrado 

eficaz para reconhecimento e identificação de possíveis ameaças ou materiais ilícitos. 

Mais recentemente, um uso de geradores de raios X que têm crescido consideravelmente 

no Brasil é o de escaneamento de pessoas para fins de segurança. Em muitos aeroportos, a 

Polícia Federal brasileira, por exemplo, já emprega equipamentos de inspeção corporal para 

escaneamento de indivíduos selecionados a fim de se tentar evitar a entrada de materiais 

proibidos no país. Outro uso muito comum no Brasil é o escaneamento de pessoas nos acessos 

aos presídios. 

No Brasil, o sistema prisional ainda é considerado precário e com sérias dificuldades. 

Durante muitos anos, pessoas que desejassem visitar presidiários deveriam ser submetidas à 

vulgarmente denominada “revista vexatória”, na qual o indivíduo é despido de suas roupas 

para verificação, por parte de um agente prisional, a fim de comprovar-se que o visitante não 

possui nenhum material ilícito que possa ser fornecido ao presidiário. Em 2015, devido ao 

grande número de proibições da revista vexatória em vários estados brasileiros (Lei Estadual 

de São Paulo n° 15.552) o Governo Brasileiro decidiu implementar o uso de equipamentos de 

inspeção corporal, também chamados de body scanners, a fim de se extinguir a necessidade 

da revista vexatória. Com o uso destes equipamentos, é possível gerar uma imagem do 

indivíduo inspecionado, onde se podem identificar possíveis materiais de acesso proibido ao 

presídio. 

Devido a essa decisão, coube ao Governo Brasileiro e ao órgão regulador competente a 

avaliação e controle do uso destes equipamentos, uma vez que os indivíduos submetidos a 

estes equipamentos seriam indivíduos do público e a justificativa para uso destes geradores de 

radiação nestas pessoas, diferentemente da área médica, seria a segurança da sociedade, 

trazendo um benefício líquido para a sociedade como um todo, e não unicamente para os 

indivíduos inspecionados. Outro aspecto importante a ser levantado é o fato de que as visitas 

realizadas, e consequentemente a exposição dos visitantes à radiação gerada por esses 
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equipamentos, podem ser tão frequentes quanto duas vezes por semana, durante todo o ano, 

acarretando em uma dose1 anual que precisa ser avaliada. 

 

1.1 Motivação 

 

Em face da situação apresentada, observa-se uma grande necessidade de se avaliar as 

doses recebidas pelos indivíduos inspecionados, com ênfase nos locais em que a exposição 

será repetitiva, como no controle de acesso a penitenciárias. Essa análise, por outro lado, 

também é de grande valia para locais em que a inspeção é esporádica, como no caso de 

aeroportos, onde os indivíduos são inspecionados numa frequência menor que uma vez ao 

ano. 

  Apesar de as doses por inspeção serem pequenas, as doses recebidas por esses 

indivíduos podem acumular em doses anuais consideráveis e não negligenciáveis, mesmo que 

ainda estejam abaixo do limite de dose anual (1 mSv/ano)2 imposto para indivíduos de 

público pela CNEN (CNEN, 2014), uma vez que tais indivíduos ainda podem ser submetidos 

a exames radiológicos para fins de diagnóstico e estão também submetidos a radiação natural 

de fundo. Estes fatores, somados, poderiam levar a uma dose acumulada anual maior que o 

limite estipulado pelo órgão regulador. Outro aspecto relevante da realização deste trabalho é 

a seleção adequada de medidores portáteis de radiação ionizante. Por se tratar de doses muito 

baixas, suas medidas experimentais podem se mostrar um desafio, o que requer um estudo 

adequado para se selecionar o melhor equipamento para a tarefa, tanto do ponto de vista 

técnico, garantindo que os valores de doses medidos sejam confiáveis, quanto do ponto de 

vista de portabilidade, uma vez que deve ser viável seu transporte para diferentes localidades 

por qualquer um que deseje utilizá-lo. 

Por fim, o estudo técnico e científico desenvolvido e apresentado neste trabalho pode se 

mostrar de grande valia para as forças armadas, especialmente o Exército Brasileiro (EB). O 

conhecimento sobre os riscos radiológicos associados aos equipamentos de inspeção corporal 

pode fornecer ao EB informações suficientes sobre as doses recebidas pelos indivíduos 

inspecionados a fim de fornecer subsídios para tomada de decisão sobre a viabilidade de 

implementação de tais equipamentos em suas atividades. A título de exemplo, pode-se citar 

 
1 Grandeza utilizada para determinação de energia depositada por unidade de massa, proveniente da 

interação da radiação com a matéria (seção 3.2.3). 
2 Sv: unidade utilizada em grandezas radiológicas (seção 3.2). 
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que uma das funções atribuídas ao EB pelo Governo Brasileiro é o de controle das fronteiras, 

em apoio à Polícia Federal. Para cumprir essa missão os equipamentos de inspeção corporal 

poderiam ser utilizados em triagens durante o tráfego de indivíduos pelas fronteiras 

brasileiras. Pode-se, ainda, estender o uso desses equipamentos para as missões de segurança 

e controle de acesso em grandes eventos ou instalações sensíveis, ou ainda em embaixadas e 

bases militares em missões de paz fora do país. 

 

1.2 Objetivo 

 

Tendo em vista a necessidade de se conhecer as doses recebidas pelos indivíduos 

inspecionados, este trabalho tem como objetivos medir, estudar e avaliar as doses efetivas3 

recebidas pelos indivíduos durante uma inspeção em um equipamento de inspeção corporal 

utilizado no Brasil. 

Para tal, foram realizadas medições nos equipamentos de inspeção corporal, utilizando-se 

uma câmara de ionização e um medidor cintilador do tipo brometo de lantânio. Foram obtidos 

valores de dose, que foram então utilizados para determinação da dose efetiva recebida pelo 

indivíduo por inspeção. Os valores de dose obtidos experimentalmente foram ajustados 

utilizando uma metodologia de estimativa de dose para feixes estreitos. Para se converter os 

valores de dose absorvida no ar em dose absorvida nos tecidos humanos, foi utilizada uma 

modelagem computacional utilizando o software comercial MCNPX, ver. 2.5.0 (PELOWITZ, 

2005), a fim de se determinar os devidos fatores de conversão. Foram empregados fantomas4 

em voxel5 bem reconhecidos no âmbito de simulações de doses para obtenção dos fatores de 

conversão, considerando projeções póstero-anteriores (PA) e ântero-posteriores (AP). Por fim, 

foram obtidas as doses efetivas recebidas pelos indivíduos, por inspeção. Além das doses 

medidas na posição de escaneamento, foram medidos também valores de dose no entorno do 

equipamento, a fim de se estudar o teor das doses ao redor do sistema de inspeção durante um 

escaneamento. 

 

 
3 Grandeza radiológica que estima o detrimento a exposição de radiação de um corpo inteiro, levando em 

consideração tanto a radiossensibilidade dos órgãos humanos como fatores de ponderação para diferentes tipos 

de radiação (seção 3.2.5). 
4 Representação matemática do corpo humano para uso em modelagens computacionais. 
5 Voxel é um elemento de volume utilizado para discretizar objetos tridimensionais. Seu análogo 

bidimensional é o pixel. Numa representação em três dimensões, o voxel é o menor objeto volumétrico utilizado 

para compor um objeto de geometria complexa. 
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1.3 Organização do trabalho 

 

Este trabalho foi organizado da seguinte forma: um primeiro capítulo de introdução, 

seguido de um capítulo de revisão bibliográfica, onde são levantados e discutidos assuntos 

referentes aos equipamentos de inspeção corporal, bem como discussões sobre o uso de 

detectores cintiladores de brometo de lantânio dopado com cério (LaBr3(Ce)) para 

levantamento de espectros de baixa energia (menores que 200 keV). Além disto, ainda no 

segundo capítulo, são discutidos também o uso de câmaras de ionização para leitura de dose 

em feixes estreitos, discorrendo sobre a confiabilidade destes equipamentos de medição 

quando expostos parcialmente a um campo de radiação. Por fim, são mostrados trabalhos 

onde foi estudada a determinação de doses e fatores de conversão utilizando códigos6 em 

Monte Carlo. 

Já no terceiro capítulo, é apresentada a fundamentação teórica, onde se mostram os 

conceitos básicos necessários para compreensão dos assuntos discutidos nesta dissertação. O 

quarto capítulo mostra toda a metodologia desenvolvida e empregada neste trabalho para a 

determinação das doses efetivas recebidas por indivíduos inspecionados em equipamentos de 

inspeção corporal. 

O quinto capítulo apresenta e discute os resultados obtidos tanto experimentalmente 

como utilizando as simulações realizadas em MCNPX. Por fim, no sexto capítulo, são 

mostradas as conclusões em relação ao trabalho de pesquisa realizado bem como sugestões de 

trabalhos futuros relacionados ao estudo dos equipamentos de inspeção corporal. 

 
6 Software; programa de computador. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão abordados todos os trabalhos estudados sobre temas julgados 

relevantes para o assunto abordado nesta dissertação. É feito um estudo do estado da arte no 

tocante ao uso de equipamentos de inspeção corporal, uso de câmaras de ionização para 

medição de doses devido a raios X, especialmente em casos de feixes colimados, uso de 

cintiladores de brometo de lantânio dopados com cério, LaBr3(Ce), para levantamento de 

espectros de raios X e uso do código MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport Code) em 

simulações com fantomas para determinação de doses efetivas em pessoas. 

Com estes estudos espera-se entender o estado da arte nestes assuntos, bem como auxiliar 

o desenvolvimento da dissertação, em assuntos mais atuais que não foram abordados na 

fundamentação teórica (capítulo 0), seja pela carência de informação ou pela especificidade 

dos temas abordados. 

 

2.1 Equipamentos de inspeção corporal 

 

No que diz respeito ao uso de equipamentos de inspeção corporal, poucas referências 

foram encontradas neste assunto específico. O primeiro artigo encontrado (MAHESH, 2010), 

fala sobre o uso de equipamentos de inspeção corporal nos aeroportos americanos, discutindo 

a exposição à radiação devido a estes equipamentos quando comparadas a exposições 

FIG. 2.1 – Princípios básicos de equipamentos de raios X de transmissão (a) e de 

backscatter (b). Fonte: MAHESH (2010).  
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médicas. O autor faz uma descrição breve dos tipos de equipamentos de escaneamento 

corporal existentes à época, que são: milimeter wave (onda milimétrica) e equipamentos de 

backscatter (retroespalhamento). 

O primeiro tipo, milimeter wave, é um equipamento de inspeção corporal que não faz uso 

de radiações ionizantes para geração de imagem. Este se baseia em emitir ondas de rádio que 

refletem no indivíduo inspecionado gerando uma imagem tridimensional a partir de sinais 

coletados em antenas posicionadas no entorno, que rotacionam ao redor do indivíduo 

inspecionado (TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION, 2010). O segundo 

tipo de equipamento já faz uso de geradores de raios X para obtenção da imagem. Neste caso, 

a imagem é gerada com detectores que captam a radiação retroespalhada pelo indivíduo 

inspecionado, diferentemente dos equipamentos de transmissão utilizados em instalações 

médicas, onde os raios X atravessam o indivíduo para geração da imagem. O autor deste 

artigo faz uso da FIG. 2.1 para demonstrar a diferença entre a tecnologia de transmissão e a de 

backscatter. O autor relata que estes dois tipos de equipamentos utilizados nos aeroportos 

americanos à época produzem apenas imagem superficiais, limitando-se a identificar objetos 

sob as roupas dos inspecionados, uma vez que tanto as ondas de rádio como os raios X de 

backscatter são retroespalhados pelo corpo do indivíduo inspecionado. 

As exposições de pessoas inspecionadas em equipamentos de backscatter, o autor alega 

que as doses efetivas são muito baixas. Para estes equipamentos, são recomendadas pela 

NCRP7 (National Council on Radiation Protection and Measurements) doses efetivas 

menores que 0,1 μSv. Ademais, o autor afirma que, quando as medições de dose são 

realizadas utilizando o padrão americano para estes equipamentos (AMERICAN NATIONAL 

STANDARDS INSTITUTE, 2002), foram registradas doses na ordem de 0,05 μSv. Quando 

comparadas a doses equivalentes recebidas por pacientes num exame de raios X de tórax 

(~100 μSv), uma pessoa teria que ser inspecionada de 1000 a 2000 vezes considerando uma 

faixa de dose por inspeção de 0,05 a 0,1 μSv. Ademais, o autor também compara essas doses 

com a dose individual negligenciável indicada pela NCRP. Esta dose negligenciável é de 10 

μSv/ano, ou seja, um viajante teria que ser inspecionado de 100 a 200 vezes ao ano para 

alcançar este valor. 

Por fim o autor aborda outro tema importante que é a estabilidade destes geradores de 

raios X ao longo de tempo. É importante que as doses recebidas pelos indivíduos 

 
7 Órgão americano que aconselha o governo federal americano em assuntos sobre medição e proteção 

contra radiações ionizantes. 
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inspecionados sejam estáveis ao longo de anos de utilização. A rotina de manutenção destes 

equipamentos deve ser rigorosa, uma vez que indivíduos do público estão sendo expostos. 

Evidentemente, no caso dos aeroportos americanos, o número de vezes que uma pessoa 

virá a ser inspecionada é muito baixo, logo a dose recebida por procedimentos de 

escaneamento será negligenciável. Ademais, as imagens geradas por equipamentos de 

backscatter são apenas superficiais, não sendo possível identificar objetos em cavidades ou 

dentro do corpo do inspecionado, conforme dito anteriormente. No caso do Brasil, estes 

equipamentos são atualmente utilizados em presídios para controle de entrada de visitantes, o 

que pode ocorrer com frequências de até duas vezes por semana, acarretando em um número 

considerável de exposições anuais. Além disso, não é incomum no Brasil a tentativa de 

ocultação de objetos contrabandeados em cavidades internas do corpo, fazendo com que 

equipamentos por transmissão sejam necessários para identificação destes itens escondidos. 

Isto por si só demonstra a necessidade de se entender e avaliar as doses recebidas por 

indivíduos inspecionados nos equipamentos utilizados no Brasil. 

SINGH, TRIPATHI, et al. (2016) aborda o desenvolvimento de um detector de radiação 

baseado em câmara de ionização para se realizar medições em equipamentos de inspeção 

corporal. A câmara de ionização foi desenvolvida tendo em mente a natureza de baixas doses 

produzidas pelos equipamentos de inspeção corporal, e para tal foi concebida no formato de 

um paralelepípedo de 30 cm x 30 cm x 150 cm, resultando num volume sensível de 

aproximadamente 135 L. As paredes são compostas por alumínio de baixa espessura (~13 

μm). O equipamento criado foi testado e calibrado, utilizando uma câmara padrão para 

comparação das medições, e também uma fonte de raios X para se ter maior confiabilidade 

nas medidas posteriores uma vez que os equipamentos de inspeção corporal também fazem 

uso de tubos geradores de raios X. A câmara se mostrou eficaz e confiável na detecção, com 

valores próximos aos da câmara referência utilizada. 

Apesar de parecer interessante a ideia de uma câmara de ionização própria para 

realização de medições em equipamentos de inspeção corporal, o tamanho da câmara proposta 

pode vir a ser uma desvantagem no que diz respeito à portabilidade e praticidade. Embora o 

autor afirme que a montagem é relativamente simples e que a câmara pode ser compactada 

para transporte numa mala, o volume do dispositivo é pouco usual e durante a montagem 

podem ocorrer acidentes, o que danificaria o equipamento. Para uso frequente, o ideal seria a 

utilização de um detector de radiação com dimensões reduzidas e, portanto, mais portátil. 
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Além destes trabalhos, foi também encontrado outro artigo muito relevante sobre 

equipamentos de inspeção corporal. Este trabalho foi desenvolvido por CRISTINE ARRUDA 

CORREA, OLIVEIRA DE AQUINO, et al. (2011) e discorre sobre a dose efetiva e o risco de 

indução de câncer associado ao uso de equipamentos de inspeção corporal por raios X de 

transmissão. Este trabalho faz uso do código MCNP, mais especificamente do software 

MCNPX, ver. 2.5.0 (PELOWITZ, 2005), e avalia as doses em um equipamento de inspeção 

corporal com feixe estreito em leque, com potencial de 160 kV. Para gerar um espectro 

confiável, foi realizada uma simulação para geração do espectro referente à um tubo de 160 

kV com a filtração de 3,9 mm de alumínio, conforme informado pelo fabricante. Após a 

obtenção do espectro simulado, foram realizadas simulações com o espectro incidindo sobre 

fantomas em voxel FAX (Female Adult voXel) (KRAMER, KHOURY, et al., 2004) e MAX 

(Male Adult voXel) (KRAMER, VIEIRA, et al., 2003) e sobre um detector pontual para 

determinação de kerma8 no ar. Com estes valores foram determinados fatores de conversão 

para se transformar o equivalente de dose ambiente9, H*(10), em dose efetiva. Estes fantomas 

foram desenvolvidos de acordo com as massas para tecidos e órgão recomendados pela ICRP 

89 (ICRP, 2002). Os fantomas foram posicionados em quatro projeções distintas em relação a 

fonte: AP, PA, lateral direita e lateral esquerda. A fonte de radiação foi modelada de tal forma 

que representasse um prisma de base triangular, tentando reproduzir a geometria do feixe de 

uma pessoa sendo exposta ao feixe de radiação durante uma inspeção completa num 

 
8 Grandeza radiológica que representa a energia depositada por unidade de massa em um determinado 

material (seção 3.2.2). 
9 H*(d): Valor da dose equivalente (seção 3.2.4) produzida por um campo de radiação expandido e alinhado 

numa profundidade de d dentro da esfera da ICRU (TAUHATA, SALATI, et al., 2014). 

FIG. 2.2 – Representação do campo de radiação gerado pela fonte utilizada no trabalho 

de CRISTINE ARRUDA CORREA, OLIVEIRA DE AQUINO, et al. (2011). Fonte: 

CRISTINE ARRUDA CORREA, OLIVEIRA DE AQUINO, et al. (2011). 
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equipamento de inspeção corporal (FIG. 2.2). 

Este trabalho (CRISTINE ARRUDA CORREA, OLIVEIRA DE AQUINO, et al., 2011) 

estuda diretamente como as doses recebidas pelos inspecionados em equipamentos de 

inspeção corporal afetam a dose efetiva recebida pelo indivíduo. Ademais se estuda também 

como o posicionamento do indivíduo em relação ao feixe pode mudar a dose efetiva recebida. 

O uso do MNCPX neste trabalho se mostra extremamente útil para determinação dos fatores 

de conversão de equivalente de dose ambiente, H*(10), para dose efetiva. Tais fatores de 

conversão são também utilizados em outro trabalho dos mesmos autores (CORREA, SOUZA, 

et al., 2010), e sua metodologia de implementação será explicada em mais detalhes na seção 

2.4 desta dissertação. Este trabalho mostra como a dose medida experimentalmente é maior 

do que a dose efetiva recebida por escaneamento. Para um caso onde se mediu 4 μSv, 

observa-se uma dose efetiva em projeção AP de 1,9 μSv, que representa a projeção de pior 

caso. Ademais, os riscos de indução de câncer são negligenciáveis uma vez que as doses 

recebidas pelos indivíduos por escaneamento são muito baixas. Entretanto, em casos de 

exposição repetitiva durante um ano, podem-se alcançar os limites impostos por diferentes 

órgãos reguladores do mundo. Isso mostra que, mesmo baixas, deve-se ter ciência das doses 

recebidas por escaneamentos nestes tipos de equipamentos. 

Além destes estudos sobre os equipamentos de inspeção corporal, documentos 

importantes foram publicados por instituições bem conhecidas no âmbito de avaliação de 

doses. Com o intuito de se padronizar a medição das doses por escaneamento em 

equipamentos de inspeção corporal, a ANSI (American National Standards Institute) em 

conjunto com a HPS (Health Physics Society) desenvolveram um documento que justamente 

aborda esta questão (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, 2002). Neste 

documento, os autores definem claramente o equipamento em análise, limites de dose para o 

uso desse equipamento e como as tomadas de medidas da dose por escaneamento devem ser 

realizadas. O primeiro aspecto relevante levantado pelos autores é a limitação de dose. 

Segundo eles, as doses por escaneamento de equipamentos que estejam em acordo com o 

estabelecido em seu documento não devem passar de 0,1 μSv. Ademais, o documento impõe 

que a dose recebida tanto por indivíduos escaneados quanto por operadores do equipamento 

não deve ser superior a 1 mSv/ano, sendo assim tratados como indivíduos de público. Tudo 

isto é levado em consideração de forma que o risco associado à operação e utilização destes 

equipamentos seja negligenciável. 
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No que diz respeito à medição da dose por escaneamento, o documento estabelece que 

equipamentos com alta sensibilidade, baixa dependência energética para raios X e um modo 

de integração de dose sejam utilizados. Um detector de radiação que comtempla todas essas 

características é a câmara de ionização, utilizando uma câmara de pelo menos 1500 cm3 de 

volume sensível. O volume sensível deve ser grande devido à baixa corrente de operação dos 

equipamentos de inspeção corporal, o que gera pouco sinal para interpretação pelo 

eletrômetro da câmara. Ademais, a câmara de ionização deve ser calibrada utilizando feixes 

de raios X padrões para calibração. Ao final, os autores demonstram como devem ser feitas as 

tomadas de medida para estimativa do kerma no ar por inspeção, e também apresentam 

fatores de conversão para estimativa da dose efetiva por escaneamento. 

Apesar de ser um documento bem explicativo e completo no que diz respeito à medição 

nos equipamentos de inspeção corporal, os autores não explicam como deve ser feita a 

medição em si, isto é, não explicam o posicionamento da câmara para a tomada das medidas 

nem qual a configuração geométrica do equipamento a ser medido. Em casos de feixes 

colimados, haverá exposição parcial da câmara de ionização o que pode acarretar em valores 

de dose superestimados ou subestimados, dependendo da natureza do procedimento ao qual o 

individuo inspecionado é submetido. 

Por fim, no que diz respeito aos cuidados de proteção radiológica para o uso destes 

equipamentos, a ICRP (International Comission on Radiological Protection) publicou um 

documento voltado para equipamentos utilizados em imageamento de segurança (ICRP, 

2014). Neste documento, A ICRP lista os tipos de imageamento de segurança existentes, tanto 

para indivíduos quanto para cargas, discorrendo sobre as tecnologias de transmissão e de 

backscatter. Este relatório também discute os tipos de exposições de indivíduos, sendo elas 

intencionais, como ocorre nos equipamentos de inspeção corporal, ou não intencionais, como 

a de pessoas escondidas em carregamentos sendo inspecionados. Além disso, o documento 

aborda ainda a justificação do uso de equipamentos para inspeção corporal, demonstrando os 

pontos de vista da ICRP em relação às diferentes aplicações destes equipamentos. 

Apesar de ser um assunto de extrema relevância, a justificação por trás do uso destes 

equipamentos é algo que deve ser discutido num âmbito governamental, envolvendo os 

órgãos competentes. Por isso, este trabalho não abordará este aspecto dos equipamentos de 

inspeção corporal e irá se ater apenas à determinação das doses efetivas recebidas pelos 

indivíduos inspecionados. Porém a compreensão dos cuidados radiológicos expostos no 
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documento da ICRP (ICRP, 2014) é importante e estes cuidados devem ser levados em 

consideração na determinação das doses efetivas recebidas pelos indivíduos inspecionados. 

O estudo de todos estes trabalhos apresentados nesta seção mostra a necessidade de se 

medir e conhecer as doses recebidas pelos indivíduos inspecionados em equipamentos de 

inspeção corporal. Medidas no feixe serão capazes de demonstrar o perfil de dose (a variação 

da dose ao longo de diferentes alturas no feixe principal) apresentado por estes equipamentos. 

Ademais, a realização de medidas no entorno do equipamento também se mostra de grande 

valia, provendo resultados sobre doses no entorno devido à realização de inspeções. 

 

2.2 Detectores cintiladores de LaBr3(Ce) 

 

Outro assunto importante a se tratar é o uso de cintiladores de brometo de lantânio 

dopados com cério, LaBr3(Ce), para levantamento de espectros. Este assunto é de grande valia 

para este trabalho uma vez que este equipamento foi utilizado para se levantar os espectros de 

raios X dos tubos geradores pertencentes aos equipamentos estudados. No levantamento de 

um espectro, um aspecto extremamente relevante é a resolução10 em energia para 

identificação dos picos de fluorescência11, e a região de bremsstrahlung12. 

O primeiro trabalho visto (QUARATI, BOS, et al., 2007) aborda a resposta de um 

cintilador LaBr3(Ce) para fontes γ com fotopicos variando desde 14 keV até 3220 keV. Foram 

feitos levantamentos de espectros e se verificou a resolução em energia do equipamento em 

diferentes fotopicos. Segundo a FIG. 2.3, verifica-se que em energias mais altas, a resolução 

em energia se mostra melhor, na faixa de 2 a 3%. Já em energias mais baixas a resolução cai, 

mas se mantém ainda na região de 10%, como visto pelo fotopico do Am-241 de 59,54 keV. 

Ademais, o artigo também mostra a comparação de resolução entre cristais cintiladores de 

diferentes tamanhos. O tamanho de 1,5” x 1,5” demonstrou a melhor resolução dentre as 

estudadas pelos autores, com um valor de 2,8 ± 0,2 % para o fotopico de 662 keV do Cs-137. 

O cristal estudado no trabalho de QUARATI, BOS, et al. (2007) possui um tamanho de 2” x 

2” e apresentou uma resolução de 3,0 ± 0,2 % para o mesmo fotopico. 

 
10 Parâmetro de avaliação de qualidade de um medidor de radiação que mostra com que precisão tal 

equipamento é capaz de representar um fotopico a ser medido. Quanto menor seu valor, melhor a resolução. 
11 Fenômeno de emissão de raios X que ocorre quando um elétron muda de camada orbital num átomo. 
12 Termo alemão utilizado para raios X de frenamento ou fluorescência (seção 3.5). 
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Outro artigo que também aborda a resolução deste detector é o de KHODYUK e 

DORENBOS (2010). Em seu trabalho, o autor estuda a não proporcionalidade presente na 

resposta de detectores cintiladores do tipo LaBr3(Ce) e LaCl3(Ce), quando submetidos a raios 

X produzidos num síncrotron13. Estes equipamentos foram submetidos a feixes de raios X de 

9 a 100 keV. Segundo seus resultados obtidos, o autor demonstra que no uso de detectores de 

LaBr3(Ce), existe uma não proporcionalidade entre a resposta da fotomultiplicadora e a 

energia depositada no cristal cintilador na faixa de 38.5 a 39.5 keV. Esta não 

proporcionalidade ocorre próximo ao pico de cintilação da camada K do lantânio. Ademais o 

autor também faz estudos sobre a resolução destes dois tipos de cintiladores. Conforme 

mostra a FIG. 2.4, a resolução do LaBr3(Ce) se mostra melhor que a do LaCl3(Ce). Próximo a 

energia de 38.9 keV, onde ocorre a luminescência do lantânio, observam-se evidências da não 

proporcionalidade relatada pelo autor. Além disso, quando se consulta a resolução na faixa de 

60 keV, observa-se uma resolução de 10%, o que condiz com o estudo do trabalho 

desenvolvido por QUARATI, BOS, et al. (2007). 

 
13 Equipamento de grande porte utilizado para aceleração de partículas. 

FIG. 2.3 – Diferentes espectros levantados com o LaBr3(Ce) para diferentes fontes 

radioativas, com as resoluções dos fotopicos indicados. Fonte: QUARATI, BOS, et al. 

(2007). 
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Ambos os artigos mencionados enfatizam a resolução como um aspecto importante do 

funcionamento do cintilador de LaBr3(Ce). Para altas energias, os autores nos dois artigos 

citados concordam que sua resolução é muito satisfatória mesmo sendo inferior quando 

comparada a outros tipos de detectores sólidos, como os de semicondutores. Em baixas 

energias sua resolução cai, chegando a 10% próximo a 60 keV. Para esta dissertação essa 

informação é fundamental, pois este equipamento foi utilizado para levantar espectros de raios 

X até 160 keV. Entretanto, apesar destes resultados, o equipamento se mostra satisfatório, 

uma vez que no espectro se espera identificar a região contínua de bremsstrahlung, que não 

possui picos bem definidos até 60 keV, onde aparece a fluorescência do tungstênio. Este pico 

pode ser identificado pelo equipamento dado as resoluções apresentadas. Outro ponto 

interessante abordado por QUARATI, BOS, et al. (2007) é a comparação da resolução de 

detectores com diferentes tamanhos de cristal. O cristal de 1,5” x 1,5” parece demonstrar a 

melhor resolução entre os estudados e esta informação é importante para esta dissertação uma 

vez que este é o tamanho do cristal cintilador do equipamento utilizado para obtenção das 

medidas experimentais desta dissertação. Por fim, a não proporcionalidade observada por 

KHODYUK e DORENBOS (2010), na faixa de 38,5 a 39,5 para o LaBr3(Ce) deve ser levada 

em consideração e observada quando se estudam os espectros levantados. 

Além destes dois trabalhos, um outro artigo também foi consultado onde o autor compara 

o LaBr3(Ce) com o NaI(Tl) no uso para identificação de radioisótopos (MILBRATH, 

CHOATE, et al., 2007). As medições foram realizadas utilizando amostras de NORMs 

FIG. 2.4 – Resoluções em energia dos fotopicos medidos para os dois tipos de detectores 

estudados. Fonte: KHODYUK e DORENBOS (2010). 



32 

 

(Naturally Occurring Radioactive Material), tipicamente encontradas em carregamentos e 

materiais nucleares especiais. Foram utilizados um cristal de LaBr3(Ce) de 1,5” x 1,5” e um 

cristal de NaI(Tl) de 1,5” x 2,2”. Apesar de apresentarem dimensões diferentes, o autor 

explica que ambos possuem uma massa similar (230 g de LaBr3(Ce) e 234 g de NaI(Tl)) o que 

permite uma boa comparação direta entre os resultados obtidos. Em geral se observou que o 

LaBr3(Ce) foi capaz de encontrar mais picos que o NaI(Tl), ou seja, demonstrou melhor 

resolução, e também possui resposta mais rápida. Conforme demonstrado no gráfico da FIG. 

2.5, a resolução do LaBr3(Ce) é muito superior à apresentada pelo NaI(Tl). 

Estes resultados apresentados pela FIG. 2.5 demonstram a grande vantagem tecnológica 

do detector de LaBr3(Ce) sobre o de NaI(Tl), mostrando que a utilização de detectores 

cintiladores pode ser viável para o levantamento de espectros confiáveis. Evidentemente, a 

performance de um cintilador de LaBr3(Ce) ainda é inferior à de um detector semicondutor no 

que diz respeito a sua resolução, entretanto a praticidade de utilização de um LaBr3(Ce) 

supera em muito as dificuldades inerentes à instalação e manutenção de um semicondutor 

HPGe, por exemplo. 

 

 

 

FIG. 2.5 – Comparação entre as resoluções do LaBr3(Ce) e do NaI(Tl) para diferentes 

energias. Fonte: MILBRATH, CHOATE, et al. (2007). 
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2.3 Câmaras de ionização 

 

O funcionamento de câmaras de ionização é um assunto já bem discutido e conhecido no 

âmbito acadêmico, por se tratar de um dos detectores de radiação mais antigos utilizados. 

Toda a teoria por trás de suas aplicações e limitações já é bem apresentada em obras da 

literatura base como os trabalhos de PRICE (1958), ATTIX (1986) e KNOLL (2000). 

Entretanto, como mostrado mais à frente nas seções 3.3.2 e 3.3.3 deste trabalho, seu 

pleno funcionamento depende de condições importantes para a adequada medição do campo 

de radiação desejado. No trabalho desenvolvido por AKBER e KEHWAR (2012), foram 

testados os efeitos de uma exposição parcial do volume sensível de uma câmara de ionização 

a um feixe de raios X colimado. Este trabalho foi em muito baseado no desenvolvido por 

KOFLER, GRAY e DALY (1994). Em seu trabalho (AKBER e KEHWAR, 2012), os autores 

utilizam câmaras de ionização de 10, 15, 150 e 600 cm3 para avaliar tais efeitos. Seu arranjo 

experimental consistia numa fonte de raios X bem conhecida, um detector tipo câmara de 

ionização posicionado próximo à saída do feixe para comparação relativa, uma placa de 

chumbo com um corte de 2 ou 5 mm de espessura e outra câmara de ionização a ser exposta 

atrás desta placa. Tal placa de chumbo foi utilizada para garantir a exposição parcial da 

câmara. O arranjo pode ser visualizado na FIG. 2.6. Para a câmara de 10 cm3 foi utilizada uma 

abertura de 5 mm. Para as demais câmaras foi utilizada uma abertura de 2 mm. 

FIG. 2.6 – Arranjo experimental utilizado no trabalho de AKBER e KEHWAR (2012). 

Fonte: AKBER e KEHWAR (2012). 
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Após o posicionamento correto dos componentes do experimento, medidas foram 

tomadas movendo-se a placa de chumbo com aberturas 2 ou 5 mm ao longo do comprimento 

das câmaras, fazendo exposições parciais de diferentes regiões da câmara de ionização. A 

FIG. 2.7 demonstra esses resultados para as diferentes câmaras de ionização. Tais resultados 

foram bastante similares aos apresentados por KOFLER, GRAY e DALY (1994). 

Segundo os próprios resultados obtidos pelos autores, observados na FIG. 2.7, existe uma 

região de maior confiabilidade nas medições realizadas quando se aproxima o feixe colimado 

do centro do volume sensível da câmara de ionização. Em todas as câmaras de ionização 

observou-se que no centro do volume sensível sempre há boa confiabilidade nos resultados. 

Entretanto quando o feixe passa nas bordas do volume sensível a confiabilidade dos 

resultados cai consideravelmente. Isto ocorre devido a efeitos de borda14, quando medições 

são realizadas muito próximas à parede das câmaras de ionização. 

Os resultados obtidos por este artigo são de grande importância, pois as condições de 

medição se assemelham muito às condições de medição desta dissertação. No caso da 

medição em equipamentos de inspeção corporal, o feixe de raios X é extremamente colimado 

 
14 Medição de feixes que só tangenciam a borda de uma câmara de ionização cilíndrica geram alterações 

nos valores de dose lidos, resultando em valores não confiáveis de leitura. 

FIG. 2.7 – Resultados das taxas de exposição parciais das diferentes câmaras: 10 cm3 (a), 15 

cm3 (b), 150 cm3 (c) e 600 cm3 (d). Fonte: AKBER e KEHWAR (2012). 
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e para se medir a dose neste feixe foi utilizada uma câmara de ionização de 1800 cm3. Os 

trabalhos de AKBER e KEHWAR (2012) e KOFLER, GRAY e DALY (1994) sanam dúvidas 

em relação à garantia do equilíbrio de partículas carregadas15 quando se expõe uma câmara 

de ionização parcialmente, garantindo confiabilidade das medidas realizadas nesta 

dissertação. 

Apesar dos bons resultados mostrados por AKBER e KEHWAR (2012) e KOFLER, 

GRAY e DALY (1994), correções devem ser feitas em medições com exposição parcial para 

se obter o verdadeiro valor das doses recebidas pelo feixe colimado. Isto ocorre devido a 

forma como o equipamento calcula a exposição e o kerma no ar. Mais detalhes sobre esta 

problemática serão explicados em detalhes no capítulo 4 desta dissertação. Em virtude disto, 

se mostra importante também comprovar a eficácia da colimação na geração de feixes 

estreitos de radiação produzidos por tubos de raios X por meio da realização de medições nas 

regiões adjacentes ao feixe 

 

2.4 Código MCNP 

 

O uso de códigos baseados no método de Monte Carlo tem aumentado bastante em 

aplicações para pesquisa de interação da radiação com a matéria. Uma vertente muito 

importante destes estudos é a determinação de doses recebidas por indivíduos submetidos a 

feixes de raios X, como em exames clínicos. Dentro deste viés, uma série de trabalhos foram 

desenvolvidos onde se mostra que a ferramenta pode ser utilizada para determinação tanto da 

dose recebida pelos inspecionados quanto de outros fatores referentes a estes tipos de 

exposição. 

O primeiro trabalho estudado foi o de LEE, WANG, et al. (2005), onde se investiga a 

dose efetiva recebida por pacientes submetidos a um exame de raios X de peito e abdômen. 

Para tal foi utilizado o código MCNP e um fantoma matemático hermafrodita (FIG. 2.8). Um 

fantoma basicamente é uma representação matemática do corpo humano, composto pelos 

órgãos mais radiossensíveis, conforme a ICRP 103 (ICRP, 2007). No caso deste trabalho, o 

fantoma era de 179 cm de altura e pesava em torno de 74 kg, o que corresponde a soma dos 

pesos de todos os órgãos nele representados. Segundo seus resultados, o autor mostra que o 

código MCNP se comportou de forma adequada gerando valores de dose efetiva dentro do 

 
15 Condição para pleno funcionamento de uma câmara de ionização cavitária (seção 3.3.1). 
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esperado. Ademais, segundo suas diferentes configurações de simulação, o autor concluiu que 

exposições PA resultam em doses efetivas maiores do que em projeções AP. Este trabalho 

demonstra a grande utilidade em proteção radiológica do MCNP, podendo ser utilizado para 

determinação de doses recebidas por indivíduos nas mais diferentes condições. Entretanto, o 

fantoma utilizado se demonstrou muito simples, pois, além de não levar em conta diferenças 

anatômicas existentes entre homens e mulheres, sua representação dos órgãos é muito 

simplista e pouco fidedigna a uma pessoa real. Ademais, o autor não explica em detalhes qual 

foi o procedimento utilizado no MCNP para obtenção destes resultados de dose efetiva. 

Outro trabalho também relevante no uso do código MCNP para determinação de doses 

efetivas é o desenvolvido por CORREA, SOUZA, et al. (2010). Neste trabalho investigou-se 

como as doses efetivas e absorvidas nos órgãos afetam o risco de incidência de câncer quando 

pacientes são submetidos a exames radiológicos de tórax. Para tal, foi utilizado o código 

MCNPX e os fantomas FAX (KRAMER, KHOURY, et al., 2004) e MAX (KRAMER, 

VIEIRA, et al., 2003). Estes fantomas foram desenvolvidos de acordo com as massas para 

tecidos e órgão recomendados pela ICRP 89 (ICRP, 2002). Os espectros utilizados 

consideraram voltagens variando de 70 a 130 kV, em incrementos de 10 kV. Estes foram 

obtidos usando-se um programa de catálogos de espectros obtidos do SRS-78 (Safety Report 

Series No. 78) (CRANLEY, GILMORE, et al., 1997). Foi modelado um colimador em cone 

de 0,1 cm de diâmetro na fonte, de tal forma que se obtivesse uma região irradiada no fantoma 

de 36 x 36 cm2 no tórax. Para obtenção das doses absorvidas por cada órgão foi utilizado o 

FIG. 2.8 – Fantoma utilizado por LEE, WANG, et al. (2005) em seu trabalho. 

Esquerda: Região de exposição torácica. Direita: Região de exposição abdominal. 

Fonte: LEE, WANG, et al. (2005). 
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tally16 *F8 do MCNPX, que retorna a energia depositada num volume de interesse, em MeV. 

Com os valores de massa para cada órgão, é possível se determinar a dose absorvida em cada 

tecido. Ademais, foi determinado também o kerma no ar (tally F5) para a mesma 

configuração. Com a dose absorvida no tecido e o kerma no ar simulados, foi possível 

determinar um fator de conversão para se obter a dose real absorvida no tecido. Estas 

simulações foram realizadas considerando projeções PA e AP. Resultados obtidos neste 

trabalho foram consistentes com o resto da literatura, onde se observam doses maiores na 

posição AP em relação à posição PA. 

Neste trabalho é utilizado um fantoma muito mais detalhado e o procedimento utilizado 

para se realizar a simulação em MCNPX é descrito de forma bem mais pormenorizada do que 

no estudo de LEE, WANG, et al. (2005). Ademais, no que diz respeito aos espectros e 

seguindo o procedimento apresentado no trabalho de CORREA, SOUZA, et al. (2010), neste 

estudo foram utilizados espectros prontos de catálogos conhecidos. Evidentemente, o uso de 

espectros obtidos experimentalmente acarretaria numa maior confiabilidade dos fatores de 

conversão obtidos, resultando em doses mais próximas daquilo que de fato é recebido pelo 

indivíduo submetido ao procedimento médico. 

No que diz respeito aos fantomas em si, o uso de um fantoma mais detalhado como FAX 

e MAX, possui vantagens em relação ao uso de um fantoma matemático hermafrodita 

simples. Uma delas é a maior confiabilidade dos resultados obtidos, tendo em vista a evidente 

necessidade de realização de grandes simplificações geométricas em um fantoma matemático. 

Outra vantagem da utilização de um fantoma mais detalhado é a possibilidade de estudo de 

resultados de dose para órgãos específicos, em casos onde o fantoma utilizado seja 

anatomicamente equivalente ao de um ser humano real. 

 
16 Funções utilizadas dentro do MCNP para determinação do tipo de resultado que se busca. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste terceiro capítulo desta dissertação serão mostrados os conceitos e modelos 

necessários para a compreensão do estudo desenvolvido. Os princípios básicos de 

radioproteção serão explicados em conjunto com as grandezas radiológicas necessárias para a 

estimativa das doses. Também serão explicados, de forma breve, os conceitos por trás do 

funcionamento de câmaras de ionização e detectores cintiladores, incluindo descrições mais 

detalhadas sobre o detector de LaBr3(Ce). Ademais, serão mostrados os princípios físicos 

fundamentais relacionados à geração de raios X, focando no funcionamento básico de tubos 

de raios X, bem como aspectos importantes envolvendo sua utilização. 

Ao final, serão explicados conceitos relacionados ao método de Monte Carlo, método 

este utilizado pelo programa empregado na análise dos dados deste trabalho. Será explicado 

também no que se baseiam os procedimentos de calibração de equipamentos de detecção de 

radiação. 

 

3.1 Proteção radiológica 

 

O conceito de Proteção Radiológica, também chamado de Radioproteção, pode ser 

entendido como um conjunto de ações e medidas que tem por objetivo proteger o ser humano 

e o ambiente ao seu redor dos efeitos adversos causados pelo uso ou simples contato com 

fontes emissoras de radiação ionizante. 

Para se alcançar estes objetivos, uma série de parâmetros é levada em consideração como 

a natureza da fonte de radiação ionizante, ou seja, o tipo de radiação ionizante emitida pela 

fonte, os modos através dos quais esta radiação pode interagir com a matéria, seja ela viva ou 

não e por fim todas as consequências possíveis que podem surgir destas interações. 

Evidentemente, a avaliação qualitativa e quantitativa destes efeitos e do potencial dano à 

saúde advindo da exposição a uma fonte radioativa pode se mostrar complexa. Logo, 

observou-se a necessidade da definição de conceitos e grandezas radiológicas para 

caracterização desses efeitos, e, a partir destas grandezas, foi possível a concepção de 

instrumentos para sua medição. 

Neste viés, com o intuito de se padronizar o uso dessas grandezas bem como os conceitos 

e procedimentos referentes à Radioproteção, normas, publicações e diretrizes foram 

desenvolvidas mundo afora. Um exemplo destes esforços foi a criação da ICRP, uma 
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comissão internacional com o objetivo de se publicar recomendações e conselhos em relação 

a prática de proteção radiológica no cenário internacional (ICRP, 2019). Já no âmbito das 

grandezas radiológicas, foi instituída a ICRU (Internacional Comission on Radiation Units 

and Measurements) com o objetivo de se desenvolver e promover recomendações 

internacionais relacionadas a quantidades, unidades, terminologia, procedimentos de medição 

e dados de referência para o uso seguro e eficiente de radiações ionizantes (ICRU, 2019). Por 

fim, no tocante a compartilhamento de informações internacionais para o uso de radiações 

ionizantes, foi criada a IAEA (International Atomic Energy Agency) com o objetivo de 

compartilhar informações cientificas e técnicas na área nuclear num escopo internacional, 

desenvolvendo guias e direcionamentos sobre o uso e controle de fontes radioativas nas mais 

diversas aplicações (IAEA, 2019). 

A partir desses esforços, cada país utilizou dessas contribuições do cenário internacional 

para desenvolver um corpo regulatório próprio com o intuito de orientar e fiscalizar as 

diretrizes de proteção radiológica em seu território. Neste âmbito, foi criada a CNEN, que é 

responsável pelo licenciamento e fiscalização do uso de fontes de radiação no Brasil. As 

diretrizes principais de proteção radiológica para o Brasil estão presentes na norma CNEN 

NN-3.01 (CNEN, 2014). 

Todas essas ações e esforços da comunidade nuclear têm como objetivo final tornar o uso 

de fontes de radiação mais seguro. Estas ações são todas baseadas nos princípios básicos de 

proteção radiológica que norteiam a segurança e as boas práticas neste meio. Conforme 

mostrado na Norma CNEN NN-3.01 (CNEN, 2014) e por TAUHATA, SALATI, et al. 

(2014), a Proteção Radiológica se baseia em três princípios fundamentais: Justificação, 

Otimização e Limitação. Esses princípios serão explicados em detalhe a seguir. 

 

3.1.1 Justificação 

 

O princípio da justificação se baseia na justificativa por trás do uso da radiação em uma 

determinada aplicação. O uso de uma fonte radioativa deve ser sempre ponderado em relação 

ao benefício gerado por essa exposição. Conforme enunciado pela norma CNEN NN-3.01 

(CNEN, 2014), em sua resolução mais recente, nenhum uso de fontes é justificável se o 

benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade é menor que o dano gerado por essa 

exposição. 
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Ademais, vale salientar também que, caso exista outra tecnologia capaz de alcançar o 

mesmo resultado para uma determinada prática sem o uso de radiações ionizantes, o uso de 

fontes para tal processo se torna injustificável. 

Uma prática, por exemplo, que é facilmente justificada e inclusive citada diretamente nas 

normas CNEN é o uso para diagnóstico médico. O benefício para o indivíduo exposto é bem 

claro, uma vez que o resultado desta exposição será usado para o tratamento de uma possível 

doença, trazendo melhoria na qualidade de vida da pessoa exposta. 

Diante disso, observa-se que a justificação de uma prática é algo que deve ser analisado 

caso a caso, e que é necessário ponderar se o uso de radiações ionizantes em um determinado 

caso é realmente necessário perante alternativas possíveis. Em primeiro lugar deve-se sempre 

zelar pela saúde e bem-estar da sociedade minimizando-se ao máximo as doses recebidas. 

 

3.1.2 Otimização 

 

O fato de uma prática ser justificada não significa que não deva haver preocupação 

quanto aos níveis de dose recebidos pelos seus IOEs (Indivíduo Ocupacionalmente Exposto) 

ou até mesmo indivíduos de público, ou seja, aqueles que não desempenham diretamente 

atividade envolvendo o uso de fontes radioativas. Pensando neste aspecto, foi estabelecido o 

princípio da otimização, que diz que, em todas as aplicações onde são empregadas fontes 

emissoras de radiação ionizante as doses recebidas pelos indivíduos expostos devem ser tão 

baixas quanto razoavelmente exequível. Este conceito é conhecido internacionalmente como 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable, tão baixo quanto razoavelmente exequível). 

Segundo TAUHATA, SALATI, et al. (2014), em seu trecho sobre o princípio de 

otimização, existem estudos epidemiológicos e radiobiológicos demonstrando que, no caso de 

baixas doses, não existe um limiar discernível para a aparição de efeitos estocásticos. Logo, 

para qualquer que seja a exposição de um indivíduo a uma fonte emissora de radiação, existe 

uma probabilidade de desenvolvimento de câncer (ou outra enfermidade radioinduzida), por 

mais baixa que seja esta probabilidade. Ainda no texto de TAUHATA, SALATI, et al. 

(2014), entende-se que exposições das gônadas podem causar danos genéticos aos 

descendentes que venham a ser concebidos pelo indivíduo exposto. 

Entretanto, apesar de todos os possíveis detrimentos em relação a exposição a fontes 

radioativas, vale notar que o princípio da otimização visa reduzir as doses tanto quanto for 
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exequível, ou seja, reduzi-las até um ponto onde melhorias posteriores do processo trariam 

reduções pouco significativas. 

Conforme visto no trabalho de OUDIZ, CROFT, et al. (1986), o esquema demonstrado 

na FIG. 3.1 explica de forma simples e direta a aplicação do princípio ALARA. 

3.1.3 Limitação 

 

Assim como a otimização, limites devem ser impostos para práticas com o uso de fontes 

de radiação ionizante. A limitação da dose recebida pelo indivíduo é algo que deve ser sempre 

praticada em todas as aplicações radiológicas. No caso do Brasil, estes limites são impostos 

pela CNEN através da norma CNEN NN-3.01 (CNEN, 2014), onde estão dispostos os limites 

anuais para cada tipo de indivíduo. Tais limites podem ser visualizados na TAB. 3.1. 

TAB. 3.1 – Limites de dose anuais conforme norma CNEN NN-3.01.  

Limites de Dose Anuais 

Grandeza Órgão IOE Indivíduo do Público 

Dose Efetiva Corpo inteiro 20 mSv 1 mSv 

Dose equivalente 

Cristalino 20 mSv 15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Mãos e pés 500 mSv ---- 

Fonte: CNEN (2014). 

FIG. 3.1 - Exemplificação do procedimento ALARA. Fonte: OUDIZ, CROFT, et al. 

(1986). 
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Existem algumas observações a serem feitas sobre os valores presentes na TAB. 3.1. O 

limite anual de dose efetiva para Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) corresponde 

a uma média aritmética de 5 anos (total de 100 mSv no decorrer de 5 anos) e não deve passar 

de 50 mSv em qualquer ano. No caso do limite anual de público (1 mSv) a CNEN determina 

que, em circunstâncias especiais, poderá ser autorizado um valor de 5 mSv em um ano desde 

que a dose efetiva média não ultrapasse 1 mSv por ano num período de 5 anos. 

Com esses limites pretende-se alcançar dois objetivos. O primeiro é manter as doses 

recebidas pelos indivíduos sempre abaixo dos limites para ocorrência de efeitos não 

estocásticos nos diferentes tecidos humanos. O segundo objetivo é limitar ao máximo a 

probabilidade de ocorrência dos efeitos estocásticos. 

 

3.2 Grandezas radiológicas 

 

Tendo-se em vista todos os aspectos presentes na proteção radiológica, percebe-se a 

necessidade da definição de grandezas através das quais seja possível mensurar e qualificar os 

efeitos associados a exposição de um ser vivo a um campo de radiação. 

 Para se melhor entender as grandezas radiológicas, estas foram subdivididas em três 

grandes grupos (TAUHATA, SALATI, et al., 2014): grandezas dosimétricas, grandezas 

limitantes e grandezas operacionais. 

As grandezas dosimétricas estão associadas a quantidade de radiação que um material 

absorveu, ou seja, são utilizadas como escala para se inferir os efeitos causados pela interação 

com a radiação ponderando a quantidade de energia transferida para o material. Exemplos de 

grandezas dosimétricas são a exposição, kerma ou a dose absorvida. 

As grandezas limitantes são definidas para se avaliar o risco da exposição à radiação 

ionizante para o organismo humano. Através do uso de fatores de peso em conjunto com as 

grandezas dosimétricas podem se definir grandezas limitantes como a dose equivalente. 

Por fim, as grandezas operacionais são aquelas utilizadas de forma prática em atividades 

referentes a proteção radiológica, como em monitorações de área e também em monitorações 

individuais. As grandezas denominadas equivalente de dose ambiente e equivalente de dose 

pessoal são exemplos de grandezas operacionais. 

A seguir, serão apresentadas todas as grandezas radiológicas necessárias para o 

entendimento do trabalho aqui desenvolvido. 
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3.2.1 Fluência 

 

Para se definir a fluência, primeiro se deve entender a seguinte situação. Dada uma esfera 

S de seção transversal a por onde passa um campo de radiação. N é definido como o número 

de partículas que atravessam essa dada esfera. Pode-se então definir a fluência, Ф, como o 

quociente entre o número de partículas incidentes e a área da seção transversal da esfera por 

onde passam essas partículas, representado pela EQ. 3.1 (ATTIX, 1986). A FIG. 3.2 

demonstra uma representação visual da definição anteriormente citada.  

Φ =
ⅆN

ⅆa
  .     (3.1) 

Na EQ. 3.1 a unidade definida é m-2 ou cm-2. A partir da fluência, podem ser definidas 

algumas variações para esta grandeza. A taxa de fluência é simplesmente definida como a 

variação da fluência ao longo de um tempo t, dada pela equação a seguir (ATTIX, 1986). 

φ =
ⅆΦ

ⅆt
     (3.2) 

sendo dФ o diferencial da fluência e dt o diferencial do tempo. A unidade associada a EQ. 3.2 

é m-2 s-1 ou cm-2 s-1. 

Baseado na fluência apresentada anteriormente, outra grandeza pode ser definida através 

da energia depositada no meio. Neste caso se define a quantidade de energia R das N 

partículas incidentes numa esfera de seção transversal a. A EQ. 3.3 define a fluência em 

energia (ATTIX, 1986), conforme mostrado a seguir. 

Ψ =
ⅆR

ⅆa
     (3.3) 

FIG. 3.2 - Representação de um campo de radiação num ponto arbitrário P. Fonte: 

ATTIX (1986). 
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onde dR é a quantidade de energia das partículas incidentes ao atravessar a esfera de seção 

transversal da. A unidade empregada para esta grandeza é J m-2 ou erg cm-2. Analogamente à 

fluência, a fluência em energia possui uma definição que representa sua variação ao longo de 

um tempo t. Esta equação está representada a seguir. 

ψ =
ⅆΨ

ⅆt
 .     (3.4) 

Na EQ. 3.4 dΨ é o diferencial da fluência em energia e dt é o diferencial do tempo. A unidade 

representativa da taxa de fluência em energia é J m-2 s-1 ou erg cm-2 s-1. 

 

3.2.2 Kerma 

 

O kerma (kinetic energy released per unit mass, energia cinética liberada por unidade de 

massa) é uma grandeza de extrema importância para a proteção radiológica, pois serve de 

ponto de partida para grandezas posteriores que são recorrentemente utilizadas. Vale salientar 

que esta grandeza aqui descrita é relevante apenas para campos de radiação indiretamente 

ionizante, ou seja, fótons e nêutrons ou ainda para quaisquer fontes de radiação ionizante 

desde que estejam distribuídas ao longo do meio absorvedor (ATTIX, 1986). No entanto, 

devido à natureza deste trabalho a explicação que se segue focará apenas nas definições de 

kerma envolvendo fótons. 

Para se entender a definição de kerma, deve-se primeiro definir a grandeza conhecida 

como energia transferida 𝜖tr (ATTIX, 1986). Esta grandeza pode ser definida, 

matematicamente, da forma a seguir. 

ϵtr = (Rin)u − (Rout)u
nonr + ∑ Q   (3.5) 

onde (Rin )u é a energia radiante proveniente de partículas não carregadas entrando no volume 

V, (Rout)u
nonr é a energia radiante proveniente de partículas não carregadas saindo do volume 

V, excluindo-se aquelas provenientes de perdas radiativas de partículas carregadas dentro do 

volume V e ΣQ é a energia líquida derivada da massa de repouso presente em V. Neste caso, 

se for gerada energia a partir da massa, considera-se como uma contribuição positiva, caso 

contrário será negativa. 

Alguns outros conceitos devem ser aqui esclarecidos. Entende-se por perda radiativa toda 

a conversão de energia cinética de uma partícula carregada em fótons, seja através de geração 

de raios X de frenamento (bremsstrahlung) ou pela aniquilação em voo de pósitrons, onde se 

leva em consideração apenas a energia cinética carregada pelo pósitron no momento de sua 
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aniquilação. Por fim, energia radiante é definida como a energia proveniente de partículas 

carregadas emitidas, transferidas ou recebidas, excluindo-se a energia de repouso destas 

partículas (ICRU, 1980). 

Observando-se a EQ. 3.5 e as explicações sobre seus parâmetros, observa-se que esta 

grandeza considera apenas a energia transferida a partículas carregadas dentro do volume V, 

não importando como esta energia é depois transferida por tais partículas, mesmo que haja 

transferência entre as partículas carregadas. A FIG. 3.3 demonstra bem a definição desta 

grandeza. 

Na FIG. 3.3, (a), observa-se a entrada de um fóton hν1 entrando no volume de controle V. 

Dentro de V, o fóton interage através de espalhamento Compton, onde parte da energia do 

fóton é transferida a um elétron e o fóton é espalhado em outra direção com menor energia. 

Neste caso, para a energia transferida 𝜖tr, apenas hν1 e hν2 são considerados, uma vez que as 

interações subsequentes do elétron ejetado pelo fóton inicial não são consideradas. Já em (b), 

temos um exemplo onde ocorre a geração de um par pósitron-elétron e a subsequente 

aniquilação deste pósitron. Neste caso, consideram-se apenas o fóton incidente hν1 e a 

geração de massa a partir de energia na produção de pares. Vale lembrar que esta geração de 

massa terá contribuição negativa para a energia transferida, conforme definido anteriormente. 

A partir da compreensão destes conceitos, pode-se definir o kerma K conforme mostrado 

a seguir (EQ. 3.6). 

K =
ⅆϵtr

ⅆm
     (3.6) 

FIG. 3.3 – (a) Exemplo de energia transferida para um meio a partir de uma interação 

Compton; (b) Exemplo envolvendo produção de pares a aniquilação. Fonte: ATTIX 

(1986). 

(a)                                                                  (b) 
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onde d𝜖tr é a energia transferida e dm a massa. A unidade utilizada para esta grandeza no SI é 

J kg-1, ou em sua forma mais conhecida, o Gray (Gy) em homenagem a L. H. Gray, um dos 

primeiros estudiosos de física radiológica  (ATTIX, 1986). 

De forma geral, conforme visto em ATTIX (1986) e TAUHATA, SALATI, et al. (2014), 

o kerma pode ser definido como o valor esperado de energia transferida a partículas 

carregadas por unidade de massa, incluindo perda radiativa, mas sem considerar a energia 

transferida entre partículas carregadas. 

Tendo definido o kerma, podem-se estabelecer algumas relações e considerações no que 

diz respeito a esta grandeza. O kerma pode ser relacionado com a fluência em energia 

conforme mostrado pela EQ. 3.7 (ATTIX, 1986). 

K = Ψ ∙ (
μtr

ρ
)

E,Z
     (3.7) 

onde Ψ é a fluência em energia e (μtr/ρ)E,Z é o coeficiente de transferência de massa-energia. 

Este coeficiente é composto pelo coeficiente linear de transferência de energia μtr e pela 

densidade ρ. Este parâmetro é dependente da energia do fóton incidente e do número atômico 

do material no ponto de interesse. 

Como visto, o kerma é um fenômeno que envolve uma série de interações da radiação 

com a matéria. Com isso em mente, entende-se que a energia recebida por um elétron num 

meio, onde os fótons iniciais incidem, pode ser depositada de duas formas. A primeira forma 

é a interação dos elétrons com o meio através de fenômenos coulombianos, onde o elétron 

dissipa sua energia localmente gerando novas ionizações ou excitação dos átomos. O segundo 

tipo de interação é a perda radiativa devido a interação com os campos coulombianos dos 

átomos, gerando raios x de frenagem (bremsstrahlung). 

Com esta abordagem pode-se dividir o kerma em dois grandes componentes: o kerma de 

colisão (Kc) e o kerma radiativo (Kr). A EQ. 3.8 demonstra essa composição do kerma. 

K = Kc + Kr .      (3.8) 

Para a definição destes componentes, serão estabelecidos alguns conceitos para melhor 

entendimento destas partes constituintes do kerma. Para se definir o kerma colisional, deve-se 

primeiro definir 𝜖𝑡𝑟
𝑛  (energia líquida transferida). 

ϵtr
n = ϵtr − Ru

r      (3.9) 

onde 𝜖tr é a energia transferida já anteriormente definida e 𝑅𝑢
𝑟  é a energia radiante emitida na 

forma de perdas radiativas de partículas carregadas originadas em V, não importando onde 
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tais perdas venham a ocorrer (ATTIX, 1986). Em resumo, observando-se a EQ. 3.9, conclui-

se que no caso da energia líquida transferida, a energia perdida através de perdas radiativas 

por partículas carregadas geradas dentro do volume de interesse V não são levadas em 

consideração, diferentemente do que é observado na EQ. 3.5. 

Por fim define-se Kc conforme a equação a seguir. 

Kc =
ⅆϵtr

n

ⅆm
 .     (3.10) 

E, analogamente ao kerma, uma relação entre o kerma colisional e a fluência em energia pode 

ser estabelecida. 

Kc = Ψ ∙ (
μen

ρ
)

E,Z
    (3.11) 

onde Ψ é a fluência em energia e (μen/ρ)E,Z é o coeficiente de absorção de massa-energia. 

Então, com as EQ. 3.10 e EQ. 3.11 pode-se definir o kerma colisional como o valor esperado 

da energia líquida transferida a partículas carregadas presentes no meio, sem levar em 

consideração energia transferida entre partículas e energia perdida através de perdas radiativas 

(ATTIX, 1986). 

Já o kerma radiativo (Kr), por uma questão de simplicidade será definido apenas como a 

diferença entre o kerma e o kerma colisional. Este surge, como já mencionado, de perdas 

radiativas originadas pela interação de elétrons livres com os campos coulombianos dos 

átomos, originando raios X de frenamento. 

 

3.2.3 Dose absorvida 

 

A dose absorvida é uma das grandezas mais básicas e importantes da proteção 

radiológica. Resumidamente, esta grandeza expressa toda a energia transferida a um meio 

proveniente da interação de um campo de radiação com este meio. A dose absorvida pode ser 

também definida de forma matemática conforme mostrado a seguir. 

Para se definir corretamente a dose absorvida, deve-se definir primeiro 𝜖, energia 

depositada. Esta grandeza corresponde a energia depositada pela radiação ionizante num meio 

de massa m. A equação a seguir demonstra tal grandeza (ATTIX, 1986). 

ϵ = (Rin)u − (Rout)u + (Rin)c − (Rout)c + ∑ Q  (3.12) 

onde (Rin)u é a energia radiante proveniente de partículas não carregadas entrando no volume 

V, (Rout)u é a energia radiante proveniente de partículas não carregadas saindo do volume V, o 
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(Rin )c é a energia radiante proveniente de partículas carregadas entrando no volume V e (Rout)c 

é a energia radiante proveniente de partículas carregadas saindo do volume V. A partir da 

definição de energia depositada pode-se definir a dose absorvida da seguinte forma. 

D =
ⅆϵ

ⅆm
 .     (3.13) 

Na EQ. 3.13, D é a dose absorvida num meio de massa m qualquer. A unidade utilizada para a 

dose absorvida é a mesma do kerma, o Gy (Gray). Apesar de não existir uma relação direta 

entre a dose absorvida e a fluência em energia, a dose absorvida pode ser relacionada com o 

kerma colisional. Esta relação só é válida quando existe equilíbrio de partículas carregadas no 

meio. Tal conceito será explicado mais à frente de forma detalhada. Em tais condições, vale a 

seguinte relação (EQ. 3.14). 

D = Kc .     (3.14) 

 

3.2.4 Dose equivalente 

 

A partir da dose absorvida, foi definida uma nova grandeza que fosse capaz de ponderar 

os efeitos da radiação nos seres vivos a partir de diferentes tipos de radiação ionizante 

incidente. Esta grandeza, denominada dose equivalente, pondera, através de um fator de peso 

para radiações (wR), os possíveis efeitos biológicos decorrentes da exposição a um 

determinado tipo de radiação. Tal grandeza é definida pela equação a seguir. 

Ht = ∑ DT,RR ∙ wR     (3.15) 

onde DT,R é a dose absorvida devido a um tipo de radiação incidente em Gy, wR é o fator de 

peso de um tipo de radiação ionizante e Ht é a dose equivalente em um determinado tecido t, 

expressa em Sievert (Sv). Vale salientar que, na EQ. 3.15, a dose equivalente é dada pelo 

somatório de todas as contribuições de dose de todos os campos de diferentes tipos de 

radiação. Ademais, os fatores de peso wR são dados pela TAB. 3.2, conforme mostrado na 

ICRP 103 (ICRP, 2007). 

TAB. 3.2 – Valores de wR para diferentes tipos de radiação ionizante e partículas. 

Tipo de radiação e partículas wR 

Fótons, Elétrons e Múons   1 

Prótons e Píons carregados 2 

Partículas Alfa, Fragmentos de Fissão e Íons Pesados 20 

Fonte: ICRP (2007). 
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Ademais o fator de qualidade wR para nêutrons é dado conforme apresentado na FIG. 3.4 

(ICRP, 2007). Estes dados foram retirados da ICRP 103, e demonstram uma função contínua 

para os fatores de peso, dependentes da energia do nêutron em questão. 

Embora wR seja uma grandeza adimensional, a dose absorvida e a dose equivalente 

possuem unidades com denominações diferentes (Gy e Sv, respectivamente) apesar de se 

basearem na mesma unidade fundamental (J kg-1). Esta diferenciação foi estabelecida para se 

deixar claro a ponderação sobre a dose recebida de um determinado campo de radiação. 

 

3.2.5 Dose efetiva 

 

Por fim, após a determinação da dose equivalente, pode-se inferir a dose efetiva E (ICRP, 

2007). Esta grandeza, também expressada em Sv, é uma ponderação de todas as doses 

equivalentes recebidas por cada órgão de um indivíduo levando em consideração seu fator de 

peso wT. Este fator de peso pondera a radiossensibilidade relativa de cada órgão. Então, cada 

uma destas ponderações é somada para se obter a dose efetiva. 

A equação a seguir (EQ. 3.16) demonstra essa grandeza. 

FIG. 3.4 – Fatores de peso para nêutrons de diferentes energias. Fonte: ICRP (2007). 
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E = ∑ wTHTT       (3.16) 

sendo E a dose efetiva, wT o fator de peso de cada órgão e HT a dose equivalente recebida por 

cada órgão. A TAB. 3.3 relaciona os fatores de peso estabelecidos para cálculo de dose 

efetiva conforme recomendações mais atualizadas da ICRP 103 (ICRP, 2007), diferentes dos 

valores antigos mostrados nas ICRP 26 (ICRP, 1977) e 60 (ICRP, 1990). 

TAB. 3.3 – Valores de fator de peso para diferentes órgãos segundo ICRP 103. 

Órgão ou Tecido Fator de Peso wT 

Cólon 0,12 

Mama 0,12 

Pulmão 0,12 

Medula óssea (vermelha) 0,12 

Estômago 0,12 

Gônadas 0,08 

Bexiga 0,04 

Fígado 0,04 

Esôfago 0,04 

Tireoide 0,04 

Cérebro 0,01 

Superfície óssea 0,01 

Pele 0,01 

Glândulas salivares 0,01 

Tecidos restantes 0,12 

Fonte: ICRP (2007). 

Na TAB. 3.3 tecidos restantes (ICRP, 2007) são considerados como: glândulas adrenais, 

trato respiratório superior, vesícula biliar, coração, rins, linfonodos, tecido muscular, mucosa 

oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero e colo do útero. Ademais, para 

cálculo de uma dose efetiva mais representativa, as recomendações mais recentes da ICRP 

(ICRP, 2007) indicam utilizar a média entre as doses equivalentes recebidas tanto por um 

homem quanto uma mulher, levando-se em conta as particularidades de ambos os tipos de 

organismo humano. A FIG. 3.5 expressa de forma objetiva esta metodologia. 
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Levando-se em conta o fantoma masculino e o fantoma feminino, têm-se a seguinte 

equação para o cálculo da dose efetiva. 

E = ∑ wT [
HT

M+HT
F

2
]T      (3.17) 

onde HT
M é a dose equivalente num dado tecido para o fantoma masculino e HT

F é a dose 

equivalente num dado tecido para o fantoma feminino. 

 

3.2.6 Equivalente de dose ambiente 

 

Além das grandezas previamente apresentadas, a grandeza equivalente de dose ambiente 

também se mostra relevante no trabalho desenvolvido nesta dissertação. Conforme visto na 

literatura de base (TAUHATA, SALATI, et al., 2014), o equivalente de dose ambiente H*(d) 

é definido como o valor da dose equivalente que seria produzido num campo expandido e 

alinhado incidindo sobre a esfera ICRU17 numa profundidade d, no raio que se opõe ao campo 

alinhado. A FIG. 3.6 demonstra como é a obtenção desta grandeza. O equivalente de dose 

ambiente compartilha da mesma grandeza que a dose equivalente, Sv. 

 
17 Esfera padrão idealizada pela ICRU (Publicação 33) em 1980 como simulador de tronco humano. Possui 

dimensão de 30 cm de diâmetro, composta por material tecido equivalente de 1 g/cm3 de densidade. 

FIG. 3.5 – Diagrama ilustrativo do cálculo da dose efetiva. Fonte: ICRP (2007). 
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3.3 Câmaras de ionização 

 

Detectores gasosos são um dos tipos mais antigos de detectores de radiação utilizados 

pelo homem. As câmaras de ionização são um dos detectores gasosos mais confiáveis em 

termos de detecção e quantificação de dose utilizando as grandezas radiológicas previamente 

apresentadas. 

A seguir serão apresentados dois aspectos importantes para o funcionamento pleno de 

uma câmara de ionização: o equilíbrio de partículas carregadas e a teoria cavitária de Bragg-

Grey. Em seguida, será mostrada a câmara de ionização propriamente dita, com explicações 

sobre tipos existentes e seu princípio básico de funcionamento. 

 

3.3.1 Equilíbrio de partículas carregadas 

 

O conceito de equilíbrio de partículas carregadas é de grande importância para o estudo 

do cálculo e medição de doses recebidas a partir de fontes de radiação. Como já dito na seção 

3.2.3, a garantia do equilíbrio de partículas carregadas é vital para que a dose absorvida possa 

ser relacionada com o kerma colisional. Em seções posteriores, também será mostrado a 

importância deste conceito para o princípio de funcionamento de uma câmara de ionização. 

Em virtude do teor deste trabalho, será apresentado apenas o conceito de equilíbrio de 

partículas carregadas para campos de radiação indiretamente ionizante (ATTIX, 1986), mais 

especificamente para fótons. 

FIG. 3.6 - Representação de geometria utilizada para determinação do H*(d) num ponto 

arbitrário P, dentro da esfera ICRU. Fonte: TAUHATA, SALATI, et al. (2014). 
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De uma forma geral, o equilíbrio de partículas carregadas (EPC) existe num determinado 

volume v se cada partícula carregada de um determinado tipo e energia saindo de v é reposta 

por uma outra partícula incidente idêntica em tipo e energia (ATTIX, 1986). Para o caso de 

um campo de fótons incidindo sobre um volume V, que contém um volume v onde se 

pretende que ocorra EPC (FIG. 3.7), se requer como condição primordial que a fronteira de V 

e v seja separada pelo menos pela distância máxima de penetração de qualquer partícula 

carregada (e1, e2 e e3) gerada pela interação do campo de fótons com o meio (ATTIX, 1986). 

Ademais, se as condições a seguir forem satisfeitas através de V, então garante-se EPC em v 

(ATTIX, 1986). 

i. A composição atômica do meio é homogênea. 

ii. A densidade do meio é homogênea. 

iii. Existe um campo uniforme de radiação indiretamente ionizante (atenuação do 

campo no meio é negligenciável). 

iv. Não existem campos elétricos ou magnéticos heterogêneos no meio. 

Obviamente, no caso em que as quatro condições acima não sejam alcançadas, se torna 

difícil garantir EPC dentro do volume arbitrário v. Um caso típico de falha de existência de 

FIG. 3.7 – Exemplo de condições para equilíbrio de partículas carregadas para uma 

fonte externa de fótons. Partículas secundárias (e1, e2 e e3) são produzidas 

uniformemente através de V. Fonte: ATTIX (1986). 
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EPC seria onde o volume V estivesse muito próximo à fonte de radiação. Neste caso o campo 

de radiação seria heterogêneo, sendo a fluência em energia mais intensa na fronteira próxima 

à fonte, gerando um desbalanceamento entre as partículas carregadas geradas ao longo de V, 

tornando difícil a existência de EPC em v. 

 

3.3.2 Teoria da cavidade de Bragg-Gray 

 

A teoria da cavidade desenvolvida por W. H. Bragg e L. H. Gray (ATTIX, 1986) é de 

extrema importância para a aplicação de medição radioativa. Esta teoria foi desenvolvida para 

se determinar a dose absorvida em um meio onde se insere uma sonda de medição, sendo tal 

sonda, segunda a teoria de Bragg-Gray, uma cavidade preenchida com um gás qualquer, daí o 

nome “teoria da cavidade” (ATTIX, 1986). 

Nesta teoria, assume-se que, numa região homogênea denominada w, sob um campo de 

radiação, insere-se uma pequena camada de (ou cavidade preenchida com) outro material, 

também homogêneo, denominado g (FIG. 3.8). A primeira condição para que a teoria de 

Bragg-Gray seja válida é que a espessura da camada g seja suficientemente pequena quando 

comparada ao alcance das partículas carregadas incidentes e que sua presença não perturbe o 

campo de partículas carregadas presente. Basicamente, isso se resume à hipótese de que w e g 

FIG. 3.8 – Exemplificação de uma inserção de uma cavidade g num meio w. Fonte: 

ATTIX (1986). 
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tenham propriedades similares no que diz respeito ao espalhamento de partículas carregadas 

de forma que o livre caminho médio percorrido pelas partículas em g seja idêntico ao de w 

(ATTIX, 1986). Outra condição importante para que a teoria de Bragg-Gray possa ser 

aplicada é que a dose absorvida na cavidade seja inteiramente depositada por partículas 

carregadas cruzando tal cavidade. 

A partir destas condições, um pequeno, porém importante, desenvolvimento matemático 

será demonstrado a seguir onde se determina o cálculo da dose absorvida no meio de interesse 

w a partir da dose absorvida na cavidade g. Tal relação é vital para o funcionamento pleno de 

medidores de radiação, especialmente de câmaras de ionização. Sejam Dw e Dg as doses 

absorvidas em w e g, respectivamente. Estas grandezas são dadas pelas equações a seguir. 

 Dw = Φ [(
ⅆT

ρⅆx
)

c,w
]

T

     (3.18) 

e 

Dg = Φ [(
ⅆT

ρⅆx
)

c,g
]

T

     (3.19) 

onde [(dT/ρdx)c,w]T e [(dT/ρdx)c,g]T são os poderes de frenagem colisionais mássicos para 

ambos os meios numa dada energia T. Assumindo-se o valor de Ф contínuo ao longo da 

interface entre os meios w e g pode se assumir a seguinte razão entre as doses absorvidas. 

Dw

Dg
=

(ⅆT ρⅆx⁄ )c,w

(ⅆT ρⅆx⁄ )c,g
      (3.20) 

A partir da EQ. 3.20 é possível se simplificar os valores para os poderes de frenagem 

colisionais mássicos, obtendo-se a seguinte equação. 

Dw

Dg
=

S̅w

S̅g
≡ S̅g

w .     (3.21) 

onde Sw e Sg são os poderes de frenagem colisionais mássicos médios dos meios w e g, 

respectivamente. Sg
w é a razão entre os poderes de frenagem colisionais mássicos de ambos os 

meios materiais. Para a determinação de Dg, utiliza-se a seguinte equação. 

Dg =
q

m
(

W̅̅̅

e
)

g
      (3.22) 

sendo q uma carga produzida em g devido a interação da radiação ionizante com o meio g, m 

é a massa do gás dentro da cavidade g e (W/e)g é a energia média para produção de um par de 

íons em g. Combinando-se as EQ. 3.21 e EQ. 3.22, obtém-se a equação a seguir para a dose 

absorvida em w. 
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Dw =
q

m
(

W̅̅̅

e
)

g
∙ S̅g

w .    (3.23) 

Outro ponto importante a se salientar é que a teoria de Bragg-Gray não necessita de EPC 

ou de um campo homogêneo de radiação para que seja satisfeita, entretanto a fluência em 

energia na cavidade e em w, onde Dw é determinado, deve ser igual. Outra consideração a se 

fazer é que, caso exista EPC num local em w onde se inserirá uma cavidade, pode se assumir 

que tal cavidade não perturbará o equilíbrio local (ATTIX, 1986). 

Uma limitação clara da teoria de Bragg-Gray é sua definição apenas para cavidades 

suficientemente pequenas em relação ao meio externo. Entretanto, utilizando-se uma parede e 

uma cavidade com composições atômicas similares (em muitos casos, ar equivalente) pode-se 

desconsiderar a restrição para pequenas cavidades. A teoria da cavidade de Burlin (ATTIX, 

1986) demonstra como o aumento da cavidade influencia a maneira como a dose absorvida é 

depositada. Para cavidades suficientemente grandes, quase toda a dose é gerada por elétrons 

produzidos dentro da própria cavidade. Para tal, é importante que exista EPC em todos os 

pontos dentro da cavidade, e fora da cavidade até o alcance máximo dos elétrons gerados. 

Ademais, se a cavidade for grande o suficiente, elétrons externos depositarão dose apenas 

numa pequena camada próxima a parede da cavidade, contribuindo de forma negligenciável 

para a dose absorvida na cavidade (FIG. 3.9). Esta determinação é de grande importância para 

o funcionamento de câmaras de ionização de tamanhos consideráveis. 

 

 

 

FIG. 3.9 – Demonstração do aumento gradual da cavidade segundo a teoria da cavidade 

de Burlin. Fonte: ATTIX (1986). 
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3.3.3 Detector câmara de ionização 

 

No âmbito de detecção de radiações ionizantes, uma série de tecnologias foi desenvolvida 

com o intuito de se conseguir mensurar os efeitos de radiações ionizantes na matéria, 

especialmente em tecidos vivos. Uma destas tecnologias desenvolvidas foram os detectores a 

gás. Estes tipos de detectores, de uma forma geral, se baseiam no seguinte princípio: uma 

cavidade preenchida com um gás é submetida a uma diferença de potencial elétrico. Ao 

interagir com um campo de radiação, o gás é ionizado gerando elétrons livres que são 

coletados pelo catodo gerando um sinal. Através do sinal coletado se consegue inferir o efeito 

da radiação ionizante sobre o meio material. Normalmente, os gases utilizados em detectores 

a gás possuem uma energia mínima para ionização de 30 eV em média (TSOULFANIDIS, 

1995). 

Ao longo do tempo, através de experimentos realizados, notou-se que dependendo da 

tensão existente na câmara de gás, entre o catodo e anodo, a quantidade de cargas coletadas 

aumentava conforme se aumenta a tensão. Este tipo de correlação pode ser visualizada na 

FIG. 3.10. 

Observando-se a FIG. 3.10, se notam diferentes regiões onde a coleta de cargas geradas 

no gás se apresenta de forma diferente. Na primeira região (I), onde a corrente se mostra 

muito baixa, o campo elétrico não é forte o suficiente para garantir que todos os íons gerados 

FIG. 3.10 – Relação entre cargas coletadas e tensão aplicada entre o catodo e anodo para 

diferentes tipos de radiação incidente. Fonte: TSOULFANIDIS (1995). 
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sejam devidamente coletados, permitindo que um grande número de recombinações18 ocorra. 

Conforme se aumenta a corrente, a taxa de recombinações diminui até um momento em que 

não ocorrem mais (VI). A região I é chamada de região de recombinação (TSOULFANIDIS, 

1995) e nenhum equipamento desenvolvido opera nesta região de tensão devido à baixa 

confiabilidade das leituras. 

A região II é onde a taxa de coleta de cargas não variam com o aumento da voltagem 

devido a não existência de recombinação e também não haver multiplicação de cargas. Esta 

região é chamada de região de ionização e é onde as câmaras de ionização operam. Nesta 

região também o sinal gerado é proporcional a energia da partícula ou fóton incidente, sendo 

possível distinguir faixas de energia. 

Na região III, denominada região proporcional, a quantidade de carga coletada aumenta 

com a tensão aplicada devido ao processo de geração de ionizações secundárias. Neste 

fenômeno, a tensão é tão alta que os elétrons gerados pela primeira ionização são capazes de 

ionizar outros átomos dentro do gás gerando novas ionizações, o que resulta numa 

multiplicação das cargas geradas (TSOULFANIDIS, 1995). Entretanto, nesta faixa de tensão, 

este fator de multiplicação é proporcional à tensão aplicada, sendo possível a contagem 

confiável da interação da radiação com o gás. Ademais, conforme visto na FIG. 3.10, ainda é 

possível distinguir energias das partículas ou fótons incidentes. Nesta região operam os 

detectores conhecidos como detectores proporcionais. 

Detectores gasosos conhecidos como Geiger-Müller operam na região IV. Nesta região, a 

tensão aplicada é tão alta que qualquer ionização gera uma avalanche de ionizações. Esta 

avalanche gera um sinal extremamente forte em que não se consegue distinguir tipo nem 

energia da radiação incidente. Neste caso, entende-se que um contador Geiger-Müller 

identifica apenas o número de interações geradas pela radiação ionizante (TSOULFANIDIS, 

1995). 

Por fim, a região V, conhecida como região de descarga contínua, uma única ionização 

gera uma descarga contínua no gás, o que torna o sinal gerado não confiável. Nenhum 

detector de radiação deve operar nesta região. 

Como se observa, diferentes tipos de detectores a gás são definidos principalmente em 

função das diferentes tensões aplicadas na região sensível do detector. No caso deste trabalho, 

foi utilizada uma câmara de ionização. 

 
18 Fenômeno que ocorre quando um íon se recombina com um elétron livre, equalizando sua carga. 



59 

 

As câmaras de ionização, conforme visto anteriormente, operam numa faixa 

relativamente baixa de tensão (normalmente, na ordem de 50 a 300 V). Nesta situação, como 

já mencionado anteriormente, não há recombinação ou multiplicação de ionizações, ou seja, 

cada par de íons gerado pela interação do gás com o campo de radiação gera um sinal, 

culminando numa corrente gerada muito baixa (na ordem de 10-12 A). Em virtude desta baixa 

corrente, o projeto de câmara de ionizações necessita de amplificadores para que o sinal possa 

ser devidamente lido e processado pela eletrônica associada. Apesar de o sinal gerado ser 

pequeno, em decorrência da baixa tensão aplicada, é possível se diferenciar a energia da 

partícula incidente, bem como o número direto de ionizações geradas no gás. 

Existe uma série de tipos de câmaras de ionização que foram desenvolvidas e utilizadas 

ao longo do tempo. O mais antigo tipo de câmara de ionização é a chamada free-air chamber 

(câmara de ar livre). Neste tipo, a câmara é montada num ambiente aberto onde duas placas 

paralelas são posicionadas a fim de se estabelecer um campo elétrico, definindo o volume 

sensível do detector. Por ser um equipamento aberto, o gás utilizado é o próprio ar. Para seu 

funcionamento ideal, o feixe de radiação é colimado de forma a passar paralelamente entre as 

placas que geram o campo elétrico da câmara e se manter distante dos eletrodos responsáveis 

pela geração do campo elétrico (KNOLL, 2000). A FIG. 3.11 demonstra um esquema 

simplificado de uma câmara de ar livre. 

FIG. 3.11 – Exemplo de uma câmara de ionização do tipo free-air. Fonte: TAUHATA, 

SALATI, et al. (2014). 
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Um outro modelo de câmara de ionização é a do tipo cavidade. Estas câmaras são 

basicamente compostas por um revestimento sólido envolvendo uma cavidade preenchida 

totalmente por algum gás onde é estabelecido um campo elétrico para coleta de cargas 

geradas pela ionização (ATTIX, 1986). Este tipo de câmara de ionização oferece uma série de 

vantagens em relação às free-air, uma vez que podem ser concebidas em formatos bastante 

compactos mesmo que para usos em campos de alta energia. A FIG. 3.12 demonstra um 

exemplo de uma câmara de ionização do tipo cavidade. Estes tipos de câmara podem 

apresentar os mais diferentes formatos e tamanhos, sendo o cilíndrico o formato mais comum. 

Evidentemente, para o pleno funcionamento das câmaras de ionização alguns aspectos 

devem ser garantidos. Primeiramente, o volume sensível da câmara deve estar em condições 

de EPC. Esta condição é necessária para se garantir que as ionizações geradas dentro do 

volume sensível sejam iguais àquelas geradas fora, de forma que a quantidade correta de 

cargas seja medida pela eletrônica do detector (ATTIX, 1986). Esta condição se torna ainda 

mais importante em câmaras do tipo cavidade, onde as paredes da cavidade devem ser grossas 

o suficiente de forma que sejam maiores que o alcance dos elétrons secundários gerados. 

Neste caso se garante que elétrons gerados por ionizações fora da cavidade não entrem no 

volume de controle, e analogamente, elétrons gerados dentro da cavidade não saiam, 

garantindo então a condição de EPC dentro do volume sensível da câmara de ionização. 

Outra condição importante para o funcionamento da câmara é a garantia do princípio de 

Bragg-Gray. Como mostrado na seção 3.3.2 deste trabalho, é importante para confiabilidade 

FIG. 3.12 – Esquema de uma câmara de ionização do tipo cavidade, com fluxo externo 

constante de gás. Fonte: ATTIX (1986). 
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das medidas geradas que ao se utilizar uma câmara de ionização para medição de uma 

grandeza radiológica no ar, a própria presença da câmara de ionização não perturbe o campo 

de radiações no meio onde foi inserida, mantendo constantes as propriedades do meio em 

relação à interação da radiação com a matéria. Esta condição deve ser satisfeita tanto para o 

gás no interior da cavidade, que usualmente é o próprio ar, como para a parede da cavidade 

que deve ser feita de material ar-equivalente. Ademais, a teoria de Bragg-Gray também é 

utilizada para se determinar de forma indireta a dose absorvida em materiais arbitrários 

(KNOLL, 2000). 

Um aspecto também muito importante a se observar em câmaras de ionização é o de 

geração de correntes de fuga. Em aplicações de câmaras de ionização, as correntes geradas 

pelas ionizações no volume sensível podem variar de 10-6 A quando usadas em aplicações 

para reatores nucleares até 10-16 A em aplicações de traçadores com radioisótopos (PRICE, 

1958). Devido à natureza destas correntes, qualquer aparecimento de correntes de fuga pode 

prejudicar a leitura, chegando até a inviabilizar totalmente as medições. Estas correntes de 

fuga podem se manifestar de duas formas conhecidas. A primeira forma é através de correntes 

atravessando o próprio isolamento na base do coletor de cargas da câmara de ionização 

(catodo). Devido as baixas tensões do campo elétrico gerado dentro da câmara de ionização, o 

isolante deve possui uma resistividade muito alta, na ordem de 1016 Ω (KNOLL, 2000). Outra 

forma é através do deposito de umidade na superfície do isolamento, gerando correntes de 

fuga superficiais. O modo utilizado para se amenizar os efeitos destas correntes de fuga na 

utilização de câmaras de ionização é o emprego de anéis de guarda junto ao isolante (FIG. 

3.13). 

FIG. 3.13 – Exemplificação de emprego de anéis de guarda para redução da corrente de 

fuga. Fonte: KNOLL (2000). 
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Conforme mostrado na FIG. 3.13, a ideia por trás dos anéis de guarda é coletar a corrente 

gerada pelas correntes de fuga, de forma que ela não contribua para a medição da corrente 

gerada pelo eletrodo central. 

Outro aspecto a se considerar no projeto de câmaras de ionização é a mobilidade de 

cargas geradas no volume sensível do detector. Este assunto é de grande importância pois está 

diretamente ligado com o tempo de resposta do equipamento. No gás, a velocidade de 

movimento dos elétrons submetidos ao campo elétrico presente no volume sensível costuma 

ser 1000 vezes maior que a dos íons gerados (KNOLL, 2000). Enquanto íons possuem um 

tempo de coleta médio na ordem de milissegundos, elétrons já são coletados numa taxa muito 

maior, chegando a ordens de grandeza de microssegundos (KNOLL, 2000). Quando 

comparado a detectores sólidos, onde o tempo de coleta de cargas é da ordem de 

nanossegundos, se observa que o tempo de resposta de câmaras de ionização é bem maior. 

Evidentemente, esta velocidade de coleta em câmaras de ionização vai depender fortemente 

da intensidade do campo elétrico aplicado no volume sensível do detector. Quanto maior for 

este campo elétrico, mais rápida será a coleta de cargas. 

TAB. 3.4 – Valores da função trabalho para diferentes gases. 

Gás 
Valor da função trabalho (eV/par de íons) 

Elétrons rápidos Partículas alfa 

Argônio 26,4 26,3 

Hélio 41,3 42,7 

H2 36,5 36,4 

N2 34,8 36,4 

Ar 33,8 35,1 

O2 30,8 32,2 

CH4 27,3 29,1 

Fonte: KNOLL (2000). 

Por fim, do ponto de vista de resolução, câmaras de ionização não possuem a melhor 

resolução disponível, tecnologicamente falando. Este parâmetro depende da energia mínima 

necessária para se gerar um íon dentro do gás, também chamada de função trabalho do 

material. A TAB. 3.4 demonstra valores da função trabalho para diferentes gases. Quanto 

menor o valor da função trabalho de um determinado material, melhor sua resolução em 

energia para determinação de picos de contagem. Detectores sólidos possuem funções 

trabalho muito menores que as de gases utilizados em câmaras de ionizações, na ordem de 1 a 

2 eV. 
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3.4 Detectores cintiladores 

 

Detectores cintiladores foram os primeiros detectores sólidos a serem utilizados para 

detecção de radiação. Tais equipamentos foram utilizados por Rutherford em seus 

experimentos de espalhamento de partículas alfa em 1910 (TSOULFANIDIS, 1995). Na 

época, partículas α geravam cintilações ao interagir com o alvo sólido, e tais cintilações eram 

contadas a olho nu ou com a ajuda de um microscópio, o que se mostrou ser um processo 

extremamente trabalhoso e ineficiente. Evidentemente, este método foi abandonado durante 

anos, até que a eletrônica avançasse a ponto de ser capaz de amplificar a luz produzida pela 

cintilação. 

De uma forma simplificada pode-se definir materiais cintiladores como substâncias, 

sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, que produzem luz ao interagirem com um campo de 

radiação ionizante. Entretanto, vale destacar que a quantidade de luz produzida por um 

material cintilador é muito pequena. Logo para que seja gerado um sinal legível, a luz emitida 

pelo cintilador deve ser amplificada, utilizando um dispositivo chamado fotomultiplicadora. 

Além da utilização de um material cintilador e uma fotomultiplicadora, o restante do sistema 

de detecção é muito similar ao de outros detectores de radiação. A FIG. 3.14 apresenta um 

diagrama de blocos de um sistema completo de detecção por cintilação. 

Dentre os detectores cintiladores, no que diz respeito ao material cintilador, temos três 

grandes grupos (TSOULFANIDIS, 1995): cintiladores inorgânicos, cintiladores orgânicos e 

cintiladores gasosos. Cintiladores inorgânicos são formados predominantemente por cristais 

FIG. 3.14 – Sistema de detecção de um detector cintilador. Fonte: TSOULFANIDIS 

(1995). 
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compostos por metais alcalinos. Já cintiladores orgânicos são normalmente compostos por 

compostos aromáticos, também conhecidos como anéis benzênicos. Estes podem se 

apresentar de forma líquida, ou sólida, chamados de cintiladores plásticos. Por fim, 

cintiladores gasosos, como o nome já indica, são formados por gases na forma de misturas de 

gases nobres (TSOULFANIDIS, 1995). Como no trabalho aqui desenvolvido foi utilizado um 

cintilador inorgânico, as explicações dadas serão focadas neste tipo de material. 

Idealmente, um material cintilador deve possuir as seguintes características (KNOLL, 

2000): 

i. Ser capaz de converter energia cinética de partículas carregadas em luz detectável 

com alta eficiência de cintilação. 

ii. A conversão de energia em luz deve se apresentar de forma linear, mantendo a 

proporcionalidade entre a quantidade de luz emitida e a energia depositada. 

iii. O meio deve ser transparente para os comprimentos de onda da luz gerada para se 

maximizar a coleta de luz. 

iv. O tempo de decaimento da excitação luminosa deve ser curta o suficiente para 

garantir a geração de pulsos rápidos. 

v. O material deve possuir boa qualidade ótica e poder ser moldado em tamanhos 

grandes o suficiente para que possa servir como detector. 

vi. Seu índice de refração deve ser próximo ao do vidro de forma que permita bom 

acoplamento entre a luz de cintilação e a fotomultiplicadora para geração do sinal. 

Obviamente, não existe um material que atenda a todos estes critérios simultaneamente. O 

projeto de um cintilador será um balanço entre o favorecimento de alguns critérios e o 

comprometimento de outros. Cintiladores inorgânicos costumam possuir melhor linearidade e 

geração de luz, entretanto tendem a ter tempos de resposta mais lentos. Já cintiladores 

orgânicos são mais rápidos em geral, porém geram menos luz (KNOLL, 2000). A escolha do 

tipo de cintilador vai depender largamente da aplicação que se pretende para o equipamento e 

isto deve ser um fator importante na hora da tomada de decisão. 

Dependendo do tipo de cintilador, o processo de cintilação será diferente. No caso de 

cintiladores inorgânicos, o processo de luminescência pode ser entendido em termos das 

bandas de energia dos elétrons numa rede cristalina. Os estados eletrônicos de energia num 

átomo se apresentam de forma discreta, se mostrando em forma de níveis discretos de energia. 

Já em um cristal, estes níveis de energia se apresentam na forma de bandas energéticas. 

Basicamente um cristal possui duas grandes bandas de energia permitidas. A primeira banda, 
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a banda de valência, é onde os elétrons estão presentes e está sempre completamente 

preenchida (TSOULFANIDIS, 1995). Os elétrons na banda de valência estão ligados à rede 

cristalina. A outra banda permitida é a banda de condução, que está sempre vazia quando o 

cristal não está excitado. Caso seja cedida energia suficiente a um elétron, este pode migrar da 

banda de valência para a banda de condução e migrar livremente através do cristal. Além 

destas duas bandas permitidas, existe uma banda intermediária, chamada banda proibida. Esta 

banda não pode, em condições normais, ser habitada por elétrons. Entretanto, em certos casos, 

o elétron pode receber energia que não seja suficiente para levá-lo a banda de condução, 

migrando o elétron para a banda proibida. Neste caso o elétron não fica livre para se mover 

pela rede cristalina e fica ainda eletrostaticamente ligado à vacância gerada na banda de 

valência (TSOULFANIDIS, 1995). Como este estado energético do elétron é instável, 

eventualmente este elétron regressa a banda de valência e neste processo um fóton de luz é 

emitido. 

TAB. 3.5 – Propriedades de materiais utilizados como cintiladores inorgânicos. 

Fonte: TSOULFANIDIS (1995). 

A FIG. 3.15 demonstra como estas bandas estão distribuídas em termos de energia. A 

diferença entre a banda de valência e a banda de condução é da ordem de 8 eV, já a faixa de 

Material 

Comprimento de onda 

da emissão máxima 

(nm) 

Eficiência de 

cintilação 

(relativa, %) 

Tempo de 

decaimento 

(μs) 

Densidade 

(103 kg/m3) 

NaI(Tl) 410 100 0,23 3,67 

CaF2(Eu) 435 50 0,94 3,18 

CsI(Na) 420 80 0,63 4,51 

CsI(Tl) 565 45 1 4,51 

Bi4Ge3O12 480 8 0,3 7,13 

CdWO2 530 20 0,9 7,9 

LiI(Eu) 470 30 0,94 3,49 

FIG. 3.15 – Estrutura das bandas de energia em redes cristalinas com ativadores. Fonte: 

KNOLL (2000). 
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energia para excitação até a banda proibida é da ordem de 1 eV. A eficiência de excitação em 

cristais puros é muito baixa e pouco confiável (KNOLL, 2000). Além desta forma de 

excitação de elétrons até a banda proibida, a introdução de imperfeições ou impurezas no 

cristal pode também criar novos estados energéticos intermediários dentro da banda proibida, 

facilitando a ocorrência da luminescência. Estas impurezas são chamadas de ativadores 

(KNOLL, 2000). Neste ponto é importante salientar que os ativadores devem ser escolhidos 

de tal forma que a luminescência produzida seja na faixa da luz visível para que possa ser 

posteriormente captada na fotomultiplicadora. Ademais, informações sobre a natureza da luz 

produzida pela cintilação são importantes para que se possa combinar o material cintilador 

com uma fotomultiplicadora adequada (TSOULFANIDIS, 1995). A TAB. 3.5 apresenta 

diferentes propriedades de cintiladores inorgânicos. Outra informação importante é a 

magnitude da geração de luz pelo cintilador, uma vez que esta intensidade afeta o número de 

fotoelétrons gerados, impactando no sinal que será gerado no fotocatodo. 

Após a ocorrência do processo de cintilação no cristal cintilador, seja ele o tipo que for, a 

luz gerada é coletada pela fotomultiplicadora onde será gerado o sinal que será processado 

pela eletrônica associada. A presença da fotomultiplicadora é extremamente importante uma 

vez que a luz gerada pela cintilação dos cristais é muito fraca para ser convertida diretamente 

em sinal. O tubo fotomultiplicador é composto por três partes importantes: o fotocatodo, 

dinodos e o anodo. O processo de fotomultiplicação inicia com a interação da luz proveniente 

FIG. 3.16 – Exemplo de uma fotomultiplicadora acoplada a um cristal cintilador. Fonte: 

TAUHATA, SALATI, et al. (2014). 
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da cintilação do cristal com o fotocatodo, que se localiza na parte inicial da fotomultiplicadora 

(FIG. 3.16). Este componente da fotomultiplicadora é composto por um material que emite 

elétrons ao interagir com fótons de uma determinada faixa de comprimento de onda. Os 

elétrons gerados são então guiados até o primeiro dinodo com a ajuda de um campo elétrico 

estabelecido entre o fotocatodo e o dinodo. Este componente por sua vez é fabricado a partir 

de materiais capazes de emitir mais de um elétron ao serem atingidos por um elétron 

incidente. 

Após o primeiro dinodo, uma série de dinodos são colocados em sequência para que se 

possam multiplicar no número de elétrons gerados. Ao fim, um anodo é posicionado onde são 

coletados os elétrons resultantes de todas as multiplicações nos dinodos. Normalmente, em 

projetos de fotomultiplicadoras, até 15 dinodos podem ser postos em sequência para a 

multiplicação. No tocante à tensão aplicada na fotomultiplicadora, entre cada um dos dinodos 

são aplicadas diferenças de potencial gradativamente maiores para a devida aceleração dos 

elétrons. A diferença de tensão entre dois dinodos numa fotomultiplicadora é da ordem de 80 

a 120 V (TSOULFANIDIS, 1995), o que resulta numa tensão total muito alta aplicada no 

tubo de fotomultiplicação (aproximadamente de 1000 até 2500 V). 

Ainda sobre a fotomultiplicadora, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro o 

tubo de fotomultiplicação deve ser blindado contra campos magnéticos externos, uma vez que 

tais campos influenciarão a direção dos elétrons emitidos pelos dinodos, removendo-os de sua 

trajetória pretendida, prejudicando o sinal gerado pelo detector. Por fim, é muito importante 

salientar que todo o detector cintilador deve ser blindado de fótons luminosos do exterior, 

uma vez que estes fótons de luz gerariam sinal na fotomultiplicadora, provendo sinais que não 

correspondem aos da cintilação do cristal. Além de blindagem, o cristal cintilador também é 

envolto de material reflexivo, de forma que a luz gerada na cintilação na seja perdida. 

No que diz respeito a aspectos operacionais de um detector cintilador, o tempo de 

resposta é um parâmetro importante a ser abordado. O tempo de resposta basicamente 

compreende o tempo mínimo que se leva para uma interação da radiação com o cintilador 

gerar um sinal que seja lido pela eletrônica associada. Para se ter uma ideia da magnitude 

deste tempo, três fatores são levados em consideração (TSOULFANIDIS, 1995): 

i. Tempo para produção de uma cintilação no cristal, ou seja, tempo de decaimento 

do cristal (TAB. 3.5). 

ii. Tempo para multiplicação de elétrons na fotomultiplicadora, que costuma ser da 

ordem de 20 a 40 ns. 
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iii. Tempo para amplificação e registro do sinal pelo sistema eletrônico acoplado. O 

tempo de resolução de registradores comerciais é normalmente da ordem de 1 μs. 

O tempo de amplificação e discriminação é desprezível. 

Com o somatório destas três parcelas vitais, chegamos a um tempo de resposta na ordem 

de 1 a 5 μs (TSOULFANIDIS, 1995). Este tempo de resposta coloca os cintiladores como 

detectores consideravelmente rápidos em comparação com detectores gasosos, por exemplo, 

que possuem tempos de resposta na ordem de centenas de microssegundos. 

No tocante a aplicações destes detectores, os detectores cintiladores se destacaram 

durante muito tempo no seu uso em espectroscopia de fótons, uma vez que cintiladores foram 

os primeiros tipos de detectores sólidos e possuem boa portabilidade, facilitando seu uso nas 

mais diversas condições (KNOLL, 2000). Até os dias de hoje são utilizados como 

identificadores de fontes e podem até ser usados para levantamento de espectros de fontes γ 

ou de raios X. Obviamente, para o uso espectrometria, a resolução em energia deve ser algo a 

ser observado quando da escolha de detectores cintiladores. 

Resolução em energia de um detector é basicamente definida como a relação entre a 

largura à meia altura de um pico de energia em relação à sua altura total. Uma boa resolução 

apresenta tal relação com valores baixos, onde o tamanho do pico de energia registrado é 

consideravelmente maior que sua largura à meia altura. Logo, um detector com boa resolução 

FIG. 3.17 – Demonstração de diferentes registros de um mesmo pico de energia, para 

diferentes tipos de detectores. Fonte: TSOULFANIDIS (1995). 
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é capaz de distinguir dois picos de energia próximos, enquanto detectores com resoluções 

ruins não serão capazes de distingui-los. A FIG. 3.17 demonstra bem este fenômeno, 

comparando diferentes detectores para os mesmos picos energéticos. 

Como pode ser percebido pelo exemplo mostrado na FIG. 3.17, o cintilador de NaI(Tl) 

não possui uma excelente resolução, não sendo capaz de diferenciar os dois picos presentes no 

espectro demonstrado. Esta perda de resolução percebida no detector pode ser associada a 

alguns aspectos. Primeiramente, no caso dos detectores cintiladores, flutuações no tubo de 

fotomultiplicação ocorrem a cada evento de multiplicação de elétrons, contribuindo para a 

baixa qualidade da resolução (KNOLL, 2000). Outro aspecto importante é a variação que 

existe na coleta de luz gerada pela cintilação, uma vez que não necessariamente todos os 

fótons luminosos gerados pela luminescência são captados pelo fotocatodo (KNOLL, 2000). 

Por fim, existem flutuações devido a eletrônica associada, entretanto esta contribuição se 

mostra pequena quando comparada aos outros dois aspectos já apresentados. O aspecto mais 

importante para uma melhor resolução de um detector cintilador é a qualidade da 

fotomultiplicadora. Deve-se garantir uniformidade na coleta de fótons no fotocatodo e reduzir 

ao máximo a flutuação estatística que surge durante o processo de multiplicação de elétrons. 

Atualmente, já existem detectores cintiladores com melhor resolução que o NaI(Tl). Um 

exemplo são os detectores cintiladores inorgânicos de LaBr3(Ce). Estes detectores possuem 

muito melhor resolução e são largamente utilizados como identificadores de radionuclídeos, 

devido a sua boa confiabilidade e boa resolução. 

O detector de LaBr3(Ce) é um cintilador inorgânico que funciona seguindo os mesmos 

princípios e eletrônica associada dos outros detectores cintiladores. Seus cristais normalmente 

são pequenos (tamanhos de aproximadamente 5 cm de diâmetro) e possuem tempo de 

resposta melhor que o NaI(Tl) devido a sua cintilação mais ágil (menor tempo entre interação 

da radiação e emissão do fóton luminoso). Esses detectores também geram uma quantidade 

maior de fótons, melhorando a resolução e precisão dos espectros gerados. Ademais, possuem 

boa linearidade de resposta numa faixa maior de energia do fóton incidente e de temperatura 

de operação. 

Por fim, é importante ressaltar os efeitos adversos causados pela exposição prolongada 

dos cristais de cintilação à radiação. O dano causado pela exposição prolongada se manifesta 

principalmente através da redução de transparência do cintilador, devido à criação de centros 

de absorção da luz gerada pela cintilação (KNOLL, 2000). A geração destes centros de luz 

pode estar associada a interação dos alcalinos presentes nos cintiladores inorgânicos com 
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oxigênio contaminando o cristal. Outro aspecto também é que a exposição à radiação pode 

induzir geração de fosforescência no cristal o que gera interferência nos feixes de luz gerados 

pela cintilação, reduzindo a qualidade da leitura (KNOLL, 2000).  

 

3.5 Geração de raios X 

 

Como já abordado no capítulo 1 deste trabalho, o uso de tubos geradores de raios X vêm 

crescendo consideravelmente. Logo, a geração de raios X tem se tornado um assunto 

importante para diversas áreas de aplicação, especialmente medicina e indústria. 

A geração de raios X é usualmente alcançada através do emprego dos chamados tubos de 

raios X. Estes tubos são compostos por uma ampola de vidro, dentro da qual se mantém 

vácuo. Nesta ampola estão posicionados um catodo e um anodo, entre os quais é estabelecido 

um campo elétrico. A partir deste campo elétrico, elétrons são emitidos através do catodo em 

direção ao anodo, onde interagem com o alvo gerando raios X (TAUHATA, SALATI, et al., 

2014). A FIG. 3.18 demonstra um esquema básico de um tubo de raios X. Normalmente o 

alvo (anodo) é composto por materiais de alto Z, como o tungstênio, e são posicionados 

dentro da ampola com um ângulo em relação a normal, o qual varia entre 6° e 20°. Esta 

angulação é utilizada para criar um ponto focal para os fótons gerados (C. A. CORREA, 

2009), conforme mostrado pela FIG. 3.19. 

FIG. 3.18 – Exemplo de um tubo gerador de raios X. Fonte: TAUHATA, SALATI, et al. 

(2014). 



71 

 

A maior parte da energia incidente dos elétrons que atingem o alvo (anodo) é 

transformada em calor. Cerca de 1% da energia incidente é efetivamente convertida em raios 

X (ATTIX, 1986). É importante afirmar também que as energias dos raios X gerados são 

dependentes da tensão aplicada para se gerar o campo elétrico. Quanto maior a tensão 

aplicada, maior a energia média do espectro gerado na saída do tubo de raios X. Já a 

intensidade de feixe é controlada pela corrente aplicada no filamento, ou seja, quanto maior a 

corrente maior a fluência de raios X na saída. 

No tocante ao mecanismo de geração de raios X por parte dos tubos de raios X, dois 

fenômenos são os mais prevalentes: raios X de fluorescência (raios X característicos) e raios 

X de frenamento (bremsstrahlung). 

Os raios X de fluorescência são gerados quando um elétron, normalmente da camada K 

(mais próxima ao núcleo do átomo) é ejetado. Este elétron pode ser ejetado pela interação de 

um fóton com o próprio elétron, transferindo toda sua energia de forma a removê-lo de sua 

posição na eletrosfera (efeito fotoelétrico), ou através da colisão com partículas carregadas 

(ATTIX, 1986). A vacância deixada pelo elétron ejetado é então posteriormente preenchida 

por um elétron de camadas mais distantes do átomo e ao realizar esta transição de camadas, 

um raio X característico é emitido, denominado raio X de fluorescência (FIG. 3.20). 

A fluorescência pode ocorrer também com elétrons da camada L, entretanto seu real 

ganho em relação a produção de raios X da camada K é muito baixo e pouco relevante para o 

processo de geração de raios X (ATTIX, 1986). Como as energias de ligação dos elétrons são 

FIG. 3.19 – Exemplificação da geração de área focal num tubo de raios X. Fonte: C. A. 

CORREA (2009). 
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discretas e dependem do átomo em si, materiais diferentes possuirão emissões de raios X 

característicos distintos e únicos. Um alvo de tubos de raios X comumente utilizado é o 

tungstênio que possui um raio X característico de 59,312 keV (ATTIX, 1986). Este raio X 

pode ser visualizado quando se levanta um espectro para um tubo de raios X com alvo de 

tungstênio. 

Embora o uso de feixes de elétrons seja a maneira mais comum de se projetar geradores 

de raios X, sua aplicação para situações em que se desejam apenas raios X de fluorescência 

pode se mostrar um desafio. No caso de feixes de elétrons, uma grande parte do espectro 

gerado vem com uma carga forte de raios X de frenamento. Para se obter um espectro mais 

puro, apenas com raios X de fluorescência, recomenda-se a utilização de partículas pesadas ou 

de um campo de fótons para geração de raios X característicos (ATTIX, 1986). Estes tipos de 

geração são usados para identificação de elementos em compostos através das análises dos 

raios X característicos medidos. 

FIG. 3.20 – Exemplo de geração de raios X característicos. Fonte: TAUHATA, SALATI, 

et al. (2014). 
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A outra forma em que raios X podem se manifestar é através do bremsstrahlung. Raios X 

de frenamento são gerados quando se bombardeia um alvo metálico com um feixe de elétrons 

(ATTIX, 1986). Estes elétrons, ao interagir com os campos elétricos dos átomos, são 

desacelerados, gerando raios X no processo. Alvos com número atômico maior convertem 

uma maior parcela da energia do elétron incidente em raios X de frenamento. O tungstênio é 

comumente utilizado por possuir alto número atômico e alto ponto de fusão. Esta segunda 

característica é extremamente importante já que aproximadamente 99% da energia do elétron 

incidente é perdida na forma de calor, demonstrando a necessidade de resfriamento adequado 

para geradores de raios X. Evidentemente, como os raios X de frenamento são um fenômeno 

contínuo devido a sua dependência de quanto o elétron foi desacelerado, a distribuição 

energética se dará de forma contínua, representada através de um espectro, para diferentes 

intensidades ao longo de toda a faixa energética em que o espectro se apresenta. 

FIG. 3.21 – Exemplo de espectros de raios X para um potencial máximo de 100 keV. 

Curva A: Espectro não filtrado. Curva B: Filtro de 0,01 mm de W. Curva C: Filtro 

adicional de 2 mm de Al. Curva D: Filtro de 0,15 mm de Cu e 3,9 mm de Al. Fonte: 

ATTIX (1986). 
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Um exemplo de espectro não filtrado gerado por um tubo de raios X pode ser visualizado 

na FIG. 3.21. No caso do espectro não filtrado se observa uma grande intensidade de raios X 

de bremsstrahlung ao longo de todo o espectro e também a presença de raios X característicos 

do alvo utilizado no anodo do tubo. Em aplicações de geradores de raios X, o que se deseja é 

um espectro gerado mais próximo possível da tensão aplicada no tubo (ATTIX, 1986). Para 

tal, são utilizados filtros, que vão atenuar as contribuições causadas por fótons de energias 

mais baixas, aumentando a energia média do espectro. Este processo é chamado de 

endurecimento do espectro. Exemplos de feixes filtrados também podem ser vistos na FIG. 

3.21. Nota-se que quanto mais agressiva for a filtração, mais duro seu espectro será, sendo 

este deslocado cada vez mais próximo à tensão máxima do tubo. Vale salientar também que 

nas curvas B, C e D da FIG. 3.21 existem sim os picos de fluorescência, porém estes foram 

ocultados pelo autor da imagem para se evitar confusões de interpretação. 

Outro aspecto importante do endurecimento do feixe de raios X reside no fato de que 

grande parte da dose gerada pela exposição à um feixe de raios X se origina dos fótons de 

baixa energia, uma vez que estes tem maior probabilidade de se depositar no material alvo, 

FIG. 3.22 – Espectro de raios X para elétrons de 100 keV num alvo de tungstênio 

filtrado a 2 mm de Al e janela de 3 mm de Be (curva sólida), e espectro de exposição 

(curva pontilhada). Fonte: ATTIX (1986). 
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diferentemente dos fótons de maior energia que possuem maior penetração. Este fato é 

corroborado pela FIG. 3.22. Logo se percebe a necessidade de uma filtração adequada no 

feixe gerado por um tubo de raios X. Além da filtração, outros aspectos também influenciam 

o espectro gerado (C. A. CORREA, 2009). Primeiramente, um aspecto que influencia 

fortemente o espectro é a tensão aplicada ao tubo de raios X. Quanto maior a tensão, maior 

será a energia média do espectro gerado e maior será a energia máxima de fótons possível. 

Evidentemente, como a tensão influencia a energia dos fótons, variações nesta tensão também 

influenciarão a estabilidade do espectro. Tais variações podem surgir devido qualidade da 

alimentação elétrica do equipamento, estabilidade do fornecimento de energia ao tubo, dentre 

outros. Esta variação é conhecida como ripple e é desejável que ela seja a menor possível para 

se garantir um espectro estável. A FIG. 3.23 demonstra como o ripple influência o espectro. 

Nota-se que, com o aumento do ripple a intensidade de fótons de maior energia diminui, 

ou seja, diminui-se a energia média do espectro observado. Outro aspecto importante é a 

angulação do alvo (anodo). Quanto menor a angulação em relação a direção do feixe incidente 

de elétrons maior será a intensidade da parte da curva referente aos bremsstrahlung de baixa 

energia. 

FIG. 3.23 – Exemplificação de espectros obtidos com energia de 80 keV, variando o 

valor de ripple. Fonte: C. A. CORREA (2009). 
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Por fim, é importante salientar que todos esses aspectos apontados são relevantes na 

concepção de um tubo de raios X, pois influenciarão na dose absorvida pelo indivíduo ou 

objeto a ser irradiado. 

 

3.6 O método de Monte Carlo 

 

Ao longo do estudo da ciência, uma série de fenômenos tiveram seus comportamentos 

descritos através de equações ou modelos determinísticos onde se pudesse obter com total 

confiabilidade valores associados a estes fenômenos, facilitando seu entendimento e 

descrição. Entretanto, com o avanço tecnológico e científico, certos fenômenos se mostraram 

difíceis ou até impossíveis de serem solucionados de forma determinística. Um grande 

exemplo seria a equação de transporte de nêutrons, que descreve o transporte dessas partículas 

através de um meio qualquer. Trata-se de uma equação integro-diferencial que ainda não 

possui uma solução analítica conhecida. Logo, devido a este impasse, uma série de métodos 

alternativos foram buscados para que se pudesse alcançar algum tipo de solução. 

Neste âmbito de soluções alternativas nasceu o método de Monte Carlo. Este método se 

baseia na simulação de um processo estatístico. No caso de transporte de partículas, o método 

consiste em acompanhar a história de uma partícula desde sua origem até sua “morte” 

FIG. 3.24 – Exemplo de acompanhamento de uma partícula desde sua origem até seu 

fim. Fonte: X-5 MONTE CARLO TEAM (2003). 
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(absorção, fuga, etc.) (X-5 MONTE CARLO TEAM, 2003). A cada evento que ocorre na vida 

desta partícula, como por exemplo, seu espalhamento no meio, se determina o resultado da 

interação de acordo com distribuições probabilísticas e modelos físicos baseadas em dados 

experimentais, utilizando-se de geração de números aleatórios, de forma análoga ao 

lançamento de um dado (daí o nome Monte Carlo). Estes eventos são todos simulados de 

forma sequencial, gerando todo um processo estatístico sobre a vida daquela partícula. Com 

uma amostra grande o suficiente de partículas é possível determinar o comportamento médio 

provável daquelas partículas num dado meio. A FIG. 3.24 demonstra um exemplo para um 

único nêutron interagindo com um meio fissionável. 

Observando-se a FIG. 3.24, nota-se que durante a interação do nêutron com o meio, 

novas partículas foram geradas, ou seja, novas histórias serão acompanhadas a partir de 

eventos ocorridos na história de outra partícula. Uma característica importante de um código 

de Monte Carlo para transporte de partículas é a capacidade de se acompanhar múltiplas 

partículas simultaneamente. Neste escopo de criação de códigos baseados no método de 

Monte Carlo, quatro possuem mais destaque atualmente: ESG4, PENELOPE, GEANT4 e 

MCNP. 

O ESG4 é um sistema de códigos de computadores baseado em Monte Carlo para 

simulação do transporte acoplado de elétrons e fótons numa geometria qualquer, assumindo 

partículas desde poucos keV até TeV (R. NELSON, HIRAYAMA e W. O. ROGERS, 1985). 

É um código fortemente baseado em sub-rotinas e macros, fazendo uso de arquivos de entrada 

programados em FORTRAN ou MOTRAN. Apesar de ser um código extremamente robusto, 

seu uso requer grande conhecimento em FORTRAN ou MOTRAN. O PENELOPE também é 

um programa de simulação acoplada de transporte de elétrons e fótons em sistemas de 

materiais arbitrários compostos por um número de regiões homogêneas limitadas por 

interfaces formas geométricas simples e passivas (SALVAT, 2015). A faixa energética de 

simulação vai desde 50 eV até 1 GeV. Já o código GEANT é um código gratuito 

desenvolvido para simular a passagem de partículas pela matéria (GEANT4 

COLLABORATION, 2019). É um código extremamente abrangente no que diz respeito a 

modelos físicos de interação de partículas com a matéria. Este código é escrito em C++, com 

a possibilidade de customização por parte do usuário, por ser um código aberto. 

Evidentemente, o GEANT requer grande conhecimento em programação C++ por parte do 

usuário. Ademais, por ser um código aberto, qualquer modificação no código fonte, requer 

processos de validação da simulação. 
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Por fim, um dos códigos desenvolvidos mais famosos e confiáveis para simulação 

utilizando o método de Monte Carlo é o MCNP. Este código teve seu desenvolvimento 

iniciado no LANL (Los Alamos National Laboratory) durante o projeto Manhattan nos anos 

40, sendo capaz de simular o transporte de nêutrons, fótons ou elétrons, sendo essas 

simulações individuais ou acopladas. Nêutrons podem ser simulados numa faixa de energia de 

10-11 MeV até 20 MeV, fótons na faixa de 1 keV a 100 GeV e elétrons de 1 keV a 1 GeV (X-5 

MONTE CARLO TEAM, 2003). Além do pacote MCNP, atualmente na sua versão 6, foi 

desenvolvido também o MCNPX, um código capaz de simular, além de nêutrons fótons e 

elétrons, 34 novos tipos de partículas, dentre elas prótons e íons leves (PELOWITZ, 2005). 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão abordados todos os estágios seguidos para determinação da dose 

efetiva por escaneamento nos equipamentos avaliados, bem como os medidores de radiação 

utilizados. Serão demonstrados como as medições foram realizadas, indicando os pontos de 

medida utilizados, também com uma breve explicação sobre os componentes principais de um 

equipamento de inspeção corporal. Também será apresentada uma metodologia para 

determinação da dose absorvida real que chega no indivíduo inspecionado, baseado nos 

valores obtidos com os medidores de radiação utilizados. 

Ademais, serão mostradas as modelagens computacionais implementadas utilizando 

código de Monte Carlo para determinação dos fatores de conversão de dose absorvida no ar 

para dose absorvida nos diferentes tecidos humanos. Em seguida, serão também apresentados 

os fantomas utilizados nas simulações dos fatores de conversão. E, por fim, será demonstrado 

o procedimento de cálculo para determinação da dose efetiva a partir das doses absorvidas em 

cada tecido humano. 

 

4.1 Detectores de radiação 

 

Para aquisição dos dados experimentais foram utilizados três detectores de radiação 

distintos: duas câmaras de ionização e um detector cintilador. 

A primeira câmara de ionização utilizada foi a 9060/10X5-1800, fabricada pela Radcal 

Corporation, que faz parte do conjunto dosimétrico também da Radcal, modelo 9015. O 

eletrômetro que faz parte deste conjunto dosimétrico (FIG. 4.1) é compatível com uma serie 

de modelos de volumes sensíveis fabricados pela própria Radcal para serem conectados e 

utilizados. Seguindo as recomendações estabelecidas pela ANSI (AMERICAN NATIONAL 

STANDARDS INSTITUTE, 2002), foi utilizado o volume sensível modelo 9060/10X5-1800 

de 1800 cm3 para tomada de medidas tanto no feixe como na sombra do feixe. 
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A câmara 9060/10X5-1800 é uma câmara de ionização preenchida a ar, não selada, com 

paredes de policarbonato. Sua faixa de operação para integração de dose vai desde 0,5 nGy 

até 1,7 Gy. A dependência energética de suas medidas possui uma influência de 

aproximadamente 5% de incerteza sobre a medida realizada numa faixa energética de 33 keV 

até 1,33 MeV. Próximo de 20 keV, a dependência energética introduz uma incerteza de 10 % 

sobre a medida. A câmara opera numa tensão aplicada entre o anodo e catodo de 260 V. A 

incerteza sobre a medição realizada pelo equipamento é de 4%. Sua faixa de operação varia 

de 5 ºC até 45 ºC. As dimensões do seu volume sensível são de 138 mm de diâmetro da base e 

171 mm de altura. Todos os dados foram retirados do manual fornecido pela própria 

fabricante do equipamento (RADCAL CORPORATION, 2013). 

FIG. 4.1 – Eletrômetro do conjunto dosimétrico Radcal Corporation, modelo 9015. 

Esquerda: Eletrômetro. Direita: Volume Sensível de 1800 cm3. 
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A outra câmara de ionização utilizada foi a produzida pela Ludlum Measurements, Inc., 

modelo 9DP (FIG. 4.2). Este detector consiste numa câmara de ionização com 230 cm3 de 

volume sensível, pressurizado a 9 atm (aproximadamente 9,43 x 106 Pa). A FIG. 4.3 

demonstra o posicionamento do volume sensível dentro do detector. O gás que preenche o 

volume sensível possui a seguinte composição: 99,89% de nitrogênio e 0,11% de argônio. As 

medições realizadas pelo equipamento possuem uma precisão de 10%. O equipamento possui 

FIG. 4.2 – Câmara de ionização, modelo 9DP. 

FIG. 4.3 – Corte transversal em vista lateral do detector 9DP, indicando o 

posicionamento do volume sensível. Fonte: LUDLUM MEASUREMENTS, INC. (2018). 
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uma pequena dependência angular de menos de 2% num arco de 180° à sua frente. O detector 

possui uma faixa de operação dinâmica de medição que pode variar desde 0 até 50 mSv/h 

com uma indicação mínima de taxa de 0,01 μSv/h. A parede da câmara de ionização possui 

uma densidade total de 934,2 mg/cm3. 

Por fim, a câmara de ionização possui uma dependência energética média de 25% na 

faixa de 60 keV até 1,25 MeV. O fabricante fornece em seu manual uma curva para a 

dependência energética nesta faixa de onde se pode retirar o valor dependendo da energia 

incidente no volume sensível da câmara. Sua faixa de operação é de 0 °C até 40 °C. Todas as 

informações técnicas citadas sobre o equipamento foram retiradas do manual fornecido pelo 

próprio fabricante (LUDLUM MEASUREMENTS, INC., 2018). 

Além das câmaras de ionização, utilizou-se também um detector cintilador. O detector 

utilizado foi o modelo RIIDEye X-H, da fabricante Thermo Fisher Scientific (FIG. 4.4). Este 

aparelho consiste num cristal cintilador de LaBr3(Ce), com dimensões de 1,5” x 1,5”. Para 

aquisição espectral, o detector possui uma faixa de operação de 20 keV até 3 MeV 

distribuídos ao longo de 512 canais. Sua faixa de operação térmica é de -20 °C até 50 °C. 

Todos os dados foram retirados da página online do fabricante (THERMO FISHER 

SCIENTIFIC). 

Todas as câmaras de ionização utilizadas neste trabalho foram devidamente calibradas no 

Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), que é um Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário Brasileiro reconhecido 

FIG. 4.4 – Detector cintilador com brometo de lantânio da fabricante Thermo Fisher 

Scientific. Fonte: THERMO FISHER SCIENTIFIC. 
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nacionalmente. Estas foram calibradas utilizando-se feixes de raios X padrão, conforme 

norma emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), em energias iguais ou próximas às 

utilizadas pelos equipamentos avaliados neste trabalho. Esta escolha sobre a calibração segue 

as recomendações impostas pela ANSI para medições de equipamentos de inspeção corporal 

(AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, 2002). 

 

4.2 Equipamento de inspeção corporal 

 

Os equipamentos de inspeção corporal (FIG. 4.5) utilizados no Brasil, alvo de estudo 

desta dissertação, são dispositivos utilizados para se gerar imagens de um indivíduo 

escaneado, com o intuito de se detectar objetos tanto sob as roupas quanto em cavidades 

internas ao corpo. Estes dispositivos utilizam o conceito de imagem por transmissão de 

fótons, onde a radiação X atravessa o corpo do indivíduo, gerando uma imagem no detector 

posicionado a frente da pessoa inspecionada. O indivíduo inspecionado é levado por uma 

esteira através do feixe colimado.  

Equipamentos de inspeção corporal são dispositivos razoavelmente simples do ponto de 

vista construtivo. Estes são compostos por quatro partes importantes. O componente mais 

importante é o tubo de raios X, que é responsável pela geração do feixe de raios X. Este, 

como explicado anteriormente neste trabalho (seção 3.5), é normalmente acompanhado por 

FIG. 4.5 – Exemplo de equipamento de inspeção corporal. 
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uma filtração inerente, que é instalada para filtrar os fótons de baixa energia, já que estes 

contribuem mais para dose do que para a geração da imagem em si. Logo em frente ao tubo 

de raios X, fica posicionado o colimador do equipamento, sendo responsável pela colimação 

estreita em leque utilizada nestes dispositivos. Esta colimação estreita contribui bastante para 

a redução das doses recebidas pelos indivíduos inspecionados. Além destes dois 

componentes, têm-se também a esteira, cujo objetivo é conduzir o indivíduo inspecionado 

através do feixe. E, por fim, existe o detector, normalmente composto por fotodiodos 

alinhados com o feixe colimado que, com o auxílio de um algoritmo computacional, geram a 

imagem numa tela para o operador. A FIG. 4.6 demonstra o posicionamento destes 

componentes no tipo de equipamento de inspeção corporal avaliado. 

Neste trabalho foram avaliados três equipamentos de um mesmo modelo e um mesmo 

fabricante. Equipamentos de inspeção corporal podem dispor de uma série de modos de 

operação distintos, isto é, diferentes combinações de tensões e correntes aplicadas ao tubo de 

raios X, de forma que se variem a dose e a qualidade da imagem. No caso do modelo 

avaliado, estão disponíveis três modos de operação distintos. As especificações técnicas do 

modelo de equipamento avaliado estão dispostas na TAB. 4.1. 

 

FIG. 4.6 – Vista lateral de um equipamento de inspeção corporal, destacando os 

principais componentes. 
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TAB. 4.1 – Especificações técnicas de todos os modos de operação do modelo de 

equipamento de inspeção corporal avaliado. 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Tensão (kV) 100 150 160 

Corrente (mA) 0,4 0,5 0,9 

Velocidade da esteira (cm/s) 15,26 

Abertura do Colimador (mm) 0,3 

Tempo de inspeção (s) 8 

Filtração Equivalente 0,1 mm de cobre (Cu) 

Projeção Póstero-anterior (PA) 

 

Todos os dados apresentados na TAB. 4.1 foram fornecidos pela própria fabricante do 

equipamento. O tempo de inspeção apresentado corresponde ao tempo que o tubo de raios X 

permanece ligado e não o tempo que o indivíduo a ser inspecionado permanece em contato 

com o feixe de radiação. 

 

4.3 Medições experimentais 

 

Para se obter os dados referentes às doses efetivas recebidas por escaneamento, foram 

realizadas medidas experimentais nos três equipamentos de inspeção corporal 

disponibilizados. Foram realizadas medidas em 13 pontos de medição distintos. Em cada uma 

destas posições foram realizadas 5 medições. Todas as medições em todos os pontos 

elencados foram repetidas para cada um dos três equipamentos avaliados. Em relação ao 

posicionamento dos pontos de medição, se considera sempre o centro do volume sensível do 

medidor utilizado. 
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Os primeiros 5 pontos de medição foram realizados utilizando-se a câmara de ionização 

da Radcal, obtendo-se assim valores de kerma no ar. Os pontos de 6 até 13 foram realizados 

utilizando a câmara de ionização da Ludlum, a fim de se obterem valores de dose equivalente 

ambiental. Todas as medições realizadas foram adquiridas durante todo o tempo de inspeção 

do equipamento, ou seja, todo o tempo que o tubo de raios X permanece ligado (TAB. 4.1). 

Os pontos de medição serão descritos a seguir. 

Conforme visto na FIG. 4.7, os pontos de medição 1, 2 e 3 foram dispostos em diferentes 

alturas em relação ao feixe colimado em leque. Estes pontos estão todos posicionados no 

centro da esteira, alinhados também com o centro da colimação do feixe. Tais pontos foram 

posicionados desta forma de modo que se obtivesse uma estimativa da variação vertical das 

doses fornecidas pelos equipamentos avaliados. A TAB. 4.2 mostra as alturas destes três 

pontos de medição em relação à esteira. 

 

TAB. 4.2 – Alturas dos pontos de medição em relação a esteira do equipamento. 

Pontos Altura (mm) 

1 1185 

2 893 

3 594 

FIG. 4.7 – Vista lateral do equipamento de inspeção corporal com os três primeiros 

pontos de medição. 
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Os pontos de medição 4 e 5 foram posicionados nas laterais do feixe colimado a uma 

distância 200 mm do feixe principal para esquerda e para a direita do feixe, respectivamente 

(FIG. 4.8). Ambos os pontos estão posicionados na mesma altura do ponto 2 e também 

centralizados em relação a esteira. 

A posição destes pontos (4 e 5) foi escolhida de forma que se verificasse a qualidade da 

colimação implementada, observando a dispersão horizontal do feixe após sair da colimação. 

Todos os pontos de medição até o 5 foram tomados utilizando-se a função de dose integrada 

da câmara Radcal, integrando-se a dose pelo tempo de operação do equipamento (TAB. 4.1). 

Por fim, os pontos de 6 a 13 foram tomados no entorno do equipamento, conforme mostrado 

na FIG. 4.9. 

FIG. 4.9 – Vista superior do equipamento de inspeção corporal com todos os pontos de 

medidas no entorno do equipamento. 

FIG. 4.8 – Vista superior do equipamento de inspeção corporal demonstrando o 

posicionamento relativo ao feixe de raios X. 
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Todos estes pontos foram medidos a uma altura de 850 mm do chão. A esteira do 

equipamento está posicionada a 310 mm do chão. Os pontos 8, 11, 12 e 13 estão posicionados 

a 1580 mm do centroide da esteira. Já os pontos 6, 7, 9 e 10 foram posicionados em locais 

onde se considera o pior caso para o posicionamento de uma pessoa durante um 

escaneamento. Pontos 6 e 10 estão nas extremidades da esteira a 1100 mm do centroide. Já os 

pontos 7 e 9 estão a 910 mm do centroide da esteira. Nestes pontos, as medidas foram 

realizadas com taxas de dose. O ponto 12 corresponde ao local de posicionamento da mesa do 

operador do equipamento. 

Além das medições com as câmaras de ionização, foram também realizadas aquisições de 

espectros para cada um dos modos de operação dos equipamentos avaliados. A aquisição dos 

espectros foi feita posicionando o cintilador utilizado numa altura de 890 mm em relação a 

esteira e alinhando o centro do colimador com o centro do volume sensível, a uma distância 

de 200 mm da saída do colimador. 

Foi obtido um espectro para cada modo de operação de cada equipamento e um espectro 

de background para cada equipamento, ou seja, espectros de energias 100, 150 e 160 kV. Os 

espectros foram adquiridos ao longo de 30 segundos de tempo vivo19, com apenas 2 segundos 

de tubo ligado. 

Além destes aspectos, ações foram tomadas para se evitar a saturação do sinal lido pelo 

equipamento, uma vez que se trata de um medidor de radiação extremamente sensível. 

Durante o posicionamento do cintilador a frente do colimador, um bloco de chumbo com uma 

 
19 Diferença entre o tempo real total de medição e o tempo morto do detector utilizado. 

FIG. 4.10 – Registro fotográfico de colimação utilizada na medição dos espectros. 
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pequena abertura de 2 mm de diâmetro foi posicionado entre a saída do colimador e o volume 

sensível do detector de forma a se reduzir o número de fótons incidentes (FIG. 4.10). 

Ademais, foi reduzida a corrente em todos os modos de operação para 0,2 mA. Embora esta 

redução de corrente afete a dose, para o espectro não se espera alteração, uma vez que isto 

diminui apenas o número de fótons e não sua distribuição energética. 

 

4.4 Incertezas das medidas 

 

Evidentemente, toda medida experimental vem acompanhada de incertezas em relação 

aos valores obtidos. Para o cálculo das incertezas foram consideradas incertezas do tipo A e 

tipo B, que em seguida foram associadas chegando a uma incerteza combinada (PEREIRA 

FONTES, 2016). 

Incertezas do tipo A levam em consideração erros associados ao desvio estatístico dos 

dados obtidos, ou seja, o desvio padrão das medidas. Já incertezas do tipo B, levam em 

consideração os erros associados aos equipamentos e dispositivos utilizados para realização 

das medidas. Neste caso, incertezas na calibração dos medidores de radiação, incertezas 

associadas aos medidores de radiação, como sua precisão e dependências energéticas e 

angulares são consideradas. 

Neste trabalho foram consideradas as incertezas relacionadas ao desvio padrão (ud.p.), 

calibração (uc) e parâmetros intrínsecos dos detectores de radiação utilizados como precisão 

(upr), dependência energética (ue) e dependência angular (uang.). Logo, para a precisão das 

medidas realizadas, tem-se a seguinte expressão. 

ucomb = √uⅆ.p.
2 + uc

2 + upr
2 + ue

2 + uang.
2  .   (4.1) 

Na equação apresentada (EQ. 4.1), ucomb corresponde à incerteza combinada. Todos os valores 

referentes à EQ. 4.1 foram obtidos experimentalmente ou em manuais dos dispositivos 

utilizados, conforme já apresentado em seções anteriores deste trabalho. Demais possíveis 

incertezas, como, por exemplo, relacionadas a estabilidade do fornecimento energético ao 

tubo de raios X não foram consideradas pois não puderam ser mensuradas. 

Para a câmara modelo 9DP da Ludlum, devido à grande variação de sua dependência 

energética, foi utilizada a energia média dos espectros obtidos para determinação das 

incertezas associadas à sua dependência energética. Já para a Radcal 9015, como há pouca 
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variação em sua dependência energética, foi utilizado o valor de 5 %, sugerido pelo 

fabricante. 

 

4.5 Estimativa de kerma no ar em feixe estreito 

 

Após a aquisição experimental dos valores de dose, ajustes devem ser feitos no kerma 

medido no feixe. Conforme visto na seção 4.3 desta dissertação, os valores de kerma no ar 

obtidos no feixe foram obtidos com a câmara parada em frente ao feixe, alinhando seu centro 

com o centro do colimador, durante todo o tempo de inspeção (TAB. 4.1). A FIG. 4.11 

demonstra esse arranjo experimental. 

Como se observa na FIG. 4.11, apenas um pequeno volume de toda a câmara de 

ionização é exposto ao feixe. Isso mostra como a câmara não está com todo seu volume 

sensível imerso no campo de radiação a ser medido. Isso inicialmente apresenta dois 

problemas, primeiro a garantia do equilíbrio de partículas carregadas e segundo a veracidade 

do valor de dose apresentado pela eletrônica da câmara. 

Com relação ao equilíbrio de partículas carregadas, trabalhos foram apresentados na 

seção 2.3 desta dissertação, onde se estuda a exposição parcial de câmaras de ionização. Neles 

concluiu-se que se o centro do volume sensível for exposto, a leitura de cargas pela câmara de 

ionização é confiável, uma vez que se garante que existe equilíbrio de partículas carregadas 

FIG. 4.11 – Representação em vista frontal da exposição da câmara em relação ao feixe 

estreito em leque produzido pelo equipamento de inspeção corporal 
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no volume sensível nestas condições. Medir no centro evita também efeitos de borda em 

câmaras cilíndricas, o que prejudica a leitura fornecida pelo detector. 

Já com relação a leitura provida pela eletrônica associada à câmara de ionização, alguns 

pontos devem ser levados em consideração. Considere a seguinte equação fornecida por 

(KNOLL, 2000). 

U =
Is

M
 ,      (4.2) 

onde U é a taxa de exposição, em C kg-1 s-1, Is é a corrente lida pela eletrônica associada em A 

e M é a massa total de ar dentro da câmara de ionização. A EQ. 4.2 é utilizada para câmaras 

de ionização ar-equivalente, que é o caso da câmara Radcal utilizada. 

Observando-se com cuidado esta mesma equação (EQ. 4.2), nota-se que qualquer 

corrente gerada pela câmara de ionização é dividida pela massa total de ar do volume 

sensível. Isto é evidente, pois as câmaras de ionização não possuem um sistema de 

reconhecimento de volume exposto da câmara. Assume-se sempre que todo o volume sensível 

da câmara está imerso no campo de radiação. Pode-se citar o seguinte exemplo para melhor 

exemplificar a problemática: dado um campo de radiação qualquer de um certo volume 

arbitrário, colocam-se diferentes câmaras de ionização, com volumes sensíveis distintos, 

totalmente imersas neste mesmo campo e posicionadas num mesmo ponto. O valor de dose 

lido por todas estas câmaras deve ser o mesmo, uma vez que dose é energia depositada por 

unidade de massa e, estatisticamente falando, este valor será o mesmo independentemente do 

tamanho do volume sensível. Entretanto, se for posicionada uma câmara de ionização nas 

mesmas condições das acima citadas, porém com parte de seu volume sensível blindado, 

causando uma exposição parcial ao campo, o valor lido será diferente das anteriores (FIG. 

4.12). Logo, no caso apresentado nesta dissertação, deve-se se fazer um ajuste no valor lido 

pela câmara de ionização utilizada, de forma que se obtenha o valor real da dose depositada 

no corpo do indivíduo inspecionado, uma vez que a câmara é exposta de forma parcial. 
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Primeiramente, se deve estimar o volume real exposto da câmara de ionização. 

Assumindo-se boa colimação do feixe, pode-se obter o volume sensível exposto da câmara 

utilizando-se a abertura do colimador em conjunto com o diâmetro da base e a altura do 

volume sensível. A equação a seguir (EQ. 4.3) demonstra o cálculo deste volume. 

Ve = c ∙ db ∙ h ,     (4.3) 

onde Ve é o volume real exposto da câmara de ionização, c é a abertura da colimação do 

equipamento de inspeção corporal, db é o diâmetro da base do volume sensível da câmara de 

ionização e h é a altura do volume sensível da câmara de ionização. Apesar de ser uma 

câmara de ionização cilíndrica, a aproximação por um paralelepípedo para o volume exposto 

é válida já que a abertura da colimação é muito pequena em relação às dimensões da câmara 

de ionização, tornando a curvatura da parede desprezível. 

Após a determinação do volume exposto real, deve-se ajustar o valor da massa utilizado 

pela câmara de ionização. Como visto na EQ. 4.2, o valor da corrente é dividido pela massa 

total, logo deve-se multiplicar o valor lido pela massa total e dividir pela massa real exposta 

ao feixe de radiação. Como a relação entre massa e volume, dada pela densidade do material é 

linear e não existe mudança na densidade entre a massa total e a massa exposta, pode-se 

substituir as massas pelos volumes correspondentes. A EQ. 4.4 a seguir mostra como fica a 

taxa de exposição real. 

Ue = U ∙
Vt

Ve
 ,      (4.4) 

FIG. 4.12 – Exemplificação da exposição de quatro diferentes câmaras de ionização, 

onde as câmaras 1, 2 e 3 estão totalmente imersas no campo de radiação e a câmara 4 é 

exposta parcialmente. 
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onde Ue é a taxa de exposição real, Vt é o volume total da câmara de ionização e U e Ve são as 

mesmas grandezas já apresentadas anteriormente. Apesar das EQ. 4.2 e EQ. 4.4 estarem 

apresentadas em relação a taxa de exposição, a mesma conversão apresentada na EQ. 4.4 pode 

ser feita para o kerma no ar integrado ao longo do tempo de inspeção do equipamento de 

inspeção corporal, uma vez que a relação entre estas grandezas é linear. Então, o valor obtido 

pelo uso da EQ. 4.4 para kerma no ar é o valor da dose integrada durante todo o tempo de 

inspeção para um ponto qualquer de massa de ar dentro do campo de radiação colimado em 

leque produzido pelo tubo de raios X. 

Após a obtenção deste valor, deve-se obter a taxa de kerma no ar média no feixe 

dividindo-se a dose integrada pelo tempo total de exposição da câmara de ionização ao feixe 

de raios X. Com este valor de taxa será possível obter o valor do kerma no ar que de fato é 

recebido pelo indivíduo inspecionado. Para se determinar este valor, deve se considerar o 

tempo em que um ponto de massa arbitrário no corpo do indivíduo permanece dentro do 

campo de radiação produzido pelo tubo de raios X. Para se exemplificar tal situação considere 

a FIG. 4.13 apresentada a seguir. 

A primeira consideração que se deve fazer é que o kerma no ar incidente em qualquer 

ponto de massa no corpo de um indivíduo é igual ao kerma no ar recebido por todo o corpo, 

quando imerso no campo de radiação, uma vez que, conforme já explicado anteriormente, 

kerma no ar é energia depositada por unidade de massa. Conforme um corpo atravessa um 

campo de radiação, este só acumula dose enquanto estiver dentro deste campo. Estas 

explicações ajudam a compreender a dose recebida por um indivíduo que passa por um campo 

de radiação menor que seu corpo, resultando em pequenas exposições parciais em sequência. 

Logo, deve-se definir quanto tempo um mesmo ponto de massa permanece dentro do campo 

FIG. 4.13 – Representação do caminho percorrido por um ponto de massa arbitrário, 

conforme entra e sai de um campo de radiação formado por um feixe estreito. 
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de radiação. A FIG. 4.13 demonstra esta situação, que se aplica para o caso de um 

equipamento de inspeção corporal, onde a pessoa entra e sai do campo de radiação com uma 

velocidade dada pela esteira. 

Com o valor da velocidade da esteira, fornecida pelo fabricante e medida durante a 

aquisição dos dados experimentais (TAB. 4.1), é possível se determinar o tempo que um 

mesmo ponto de massa permanece no campo de radiação, onde recebe dose. Com este valor 

de tempo e a taxa de dose (EQ. 4.4), é possível determinar o valor real do kerma no ar, dado 

pela EQ. 4.5, a seguir. 

Kar = K̇ar ∙ t .      (4.5) 

 

4.6 Fatores de conversão 

 

Após a aplicação da metodologia de feixe estreito nos valores de kerma no ar obtidos 

experimentalmente, devem-se determinar os fatores de conversão para determinação das 

doses absorvidas em cada tecido humano, conforme determinado pelo ICRP (ICRP, 2007). 

Para determinação destes fatores de conversão foram realizadas simulações utilizando o 

código MCNPX, ver. 2.5.0. Os fatores de conversão obtidos através das simulações com 

código Monte Carlo expressam a conversão do kerma no ar medido experimentalmente em 

dose absorvida em cada tecido humano, que serão posteriormente utilizados para 

determinação da dose efetiva recebida por escaneamento. 

Tais fatores de conversão já foram previamente discutidos e apresentados nas seções 

Erro! Fonte de referência não encontrada. e 2.4 deste trabalho. Estes fatores são e

ncontrados de forma mais detalhada no trabalho desenvolvido por DE PAULA VIEIRA 

CORDEIRO (2013). Estes fatores de conversão seguem os parâmetros e requisitos 

estabelecidos pela ICRP e são amplamente mostrados e discutidos também pelo trabalho de 

CORDEIRO e SILVA (2012). Baseado nestas publicações e trabalhos, tais fatores são 

expressos da seguinte forma: 

fT =
DT,MC

Kar,MC
       (4.6) 

onde fT é o fator de conversão para um determinado tecido, DT,MC é a dose absorvida por um 

determinado tecido, em MeV/g, obtido através da simulação com código Monte Carlo e Kar,MC 

é o kerma no ar, em MeV/g, simulado com código Monte Carlo. Estes valores serão utilizados 

nestas unidades, pois o MCNPX fornece as grandezas com estas unidades. Ademais, o fator 
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de conversão é adimensional, o que não é influenciado pela escolha das unidades, desde que 

as duas sejam as mesmas. Com os fatores de conversão é possível determinar a dose 

absorvida em cada tecido humano baseado no kerma no ar real (EQ. 4.5), conforme dado pela 

equação a seguir. 

DT,r = fT ∙ Kar      (4.7) 

onde DT,r é a dose absorvida real num tecido qualquer, em Gy. 

Conforme já dito, a determinação dos fatores de conversão foi feita através da realização 

de simulações utilizando código Monte Carlo. Para determinação de DT,MC, foram realizadas 

simulações utilizando os espectros obtidos experimentalmente, bem como fantomas em voxel 

para representação de um corpo humano, mais especificamente, um fantoma para um humano 

do sexo masculino e outro fantoma para um humano do sexo feminino. Também foram feitas 

simulações para determinação do Kar,MC. Tais simulações serão explicadas em mais detalhes a 

seguir. Após a determinação destes valores de fatores de conversão, será utilizada a 

metodologia da ICRP, mostrada na seção 3.2.5 deste trabalho, para determinação da dose 

efetiva. 

 

4.6.1 Simulações em MCNPX 

 

Para determinação dos fatores de conversão foram realizados dois tipos distintos de 

simulação. Primeiramente, foram obtidos computacionalmente os valores de energia 

depositada utilizando o fantoma masculino MAX (KRAMER, VIEIRA, et al., 2003) e o 

fantoma feminino FAX (KRAMER, KHOURY, et al., 2004). Foram utilizados como entrada 

os espectros obtidos experimentalmente com o detector cintilador. O outro tipo de simulação 

foi realizado para determinação do kerma no ar simulado. 

Todas as simulações com código de Monte Carlo MCNP foram realizadas de forma que 

os resultados obtidos tivessem um erro relativo menor que 5% conforme indicado pelo 

manual do MCNPX (PELOWITZ, 2005). Estas faixas de erro, abaixo de 5%, são 

consideradas confiáveis. 

A seguir serão apresentados em mais detalhes os fantomas utilizados, bem como cada um 

dos tipos de simulação realizados. 
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4.6.1.1 Fantomas 

 

Para o cálculo dos valores de dose absorvida em cada um dos tecidos humanos 

considerados pela ICRP (ICRP, 2007), foram utilizados os fantomas em voxel FAX e MAX. 

Estes fantomas foram desenvolvidos na Universidade Federal de Pernambuco (KRAMER, 

KHOURY, et al., 2004), (KRAMER, VIEIRA, et al., 2003) considerando as especificações 

anatômicas dos tecido humanos do homem e da mulher de referência, indicados pela ICRP 89 

(ICRP, 2002). Estas especificações seguem critérios importantes para a determinação de doses 

provenientes de fontes radioativas, sejam estas internas ou externas. 

O fantoma MAX foi construído a partir de um fantoma adulto masculino em arquivo 

binário, que contém especificações de órgãos e tecidos segmentados20 da anatomia masculina. 

Estes dados iniciais foram trabalhados e ajustados para se obter um fantoma final formado por 

voxels de 3,6 mm x 3,6 mm x 3,6 mm com 1,75 metros de altura. 

Já o fantoma FAX foi construído a partir de três bancos de dados distintos. O primeiro e 

mais importante, é composto por 151 imagens tomográficas de uma paciente do sexo 

feminino de 37 anos, 63,4 kg e 1,65 m de altura. Este banco de dados é composto por imagens 

do tronco, pescoço e parte inferior da cabeça incluindo mandíbula e a arcada dentária inferior. 

O segundo banco de dados é formado por 2016 imagens tomográficas das pernas e pés de 

 
20 Tecidos gerados a partir de imagens tomográficas (corte por corte). 

FIG. 4.14 – Visão frontal dos fantomas MAX (esquerda) e FAX (direita), ilustrando os 

órgãos internos. 
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uma mulher de 62 anos. O terceiro e último banco de dados foi o próprio fantoma masculino 

MAX. Por razões de praticidade a cabeça redimensionada do MAX e os braços foram 

utilizados para construção do fantoma FAX. Devido às três fontes heterogêneas de dados para 

construção do fantoma feminino, correções anatômicas foram necessárias a fim de se obter 

um fantoma final formado por voxels de mesma dimensão do MAX, porém com altura total 

de 1,63 m. Tais correções foram feitas baseadas em livros anatômicos diversos e na ICRP 89 

(ICRP, 2002). A FIG. 4.14 mostra uma representação dos fantomas FAX e MAX. 

Por fim, as massas dos órgãos e tecidos dos fantomas FAX e MAX foram definidas 

utilizando como referência a ICRP 89 (ICRP, 2002). A composição e densidade do tecido 

mole foram obtidas através da média dos dados do cérebro, mama, cólon, coração, rins, 

fígado, pâncreas, timo, ovários e tireoide. Vale salientar também, que neste fantomas, não há 

representação para gônadas e glândulas salivares, logo as doses referentes a estes órgãos serão 

desconsideradas no cálculo das doses efetivas. 

 

4.6.1.2 Dose absorvida nos tecidos 

 

Para determinação das doses absorvidas em cada tecido foram feitas simulações 

utilizando os fantomas FAX e MAX. A geometria utilizada consiste em um fantoma 

posicionado em frente a uma fonte de radiação com campo expandido e alinhado21. Para esta 

 
21Num campo expandido e alinha a fluência e a distribuição de energia são homogêneos em qualquer ponto. 

Ademais a distribuição angular da fluência é unidirecional (DE PAULA VIEIRA CORDEIRO, 2013). 

FIG. 4.15 – Representação do fantoma posicionado em relação ao campo de radiação 

expandido e alinhado. 
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fonte foi utilizada a informação experimental dos espectros obtidos, usando como entrada as 

energias e suas respectivas probabilidades de ocorrência. O volume entre a fonte e o fantoma 

é preenchido com ar. A fonte foi dimensionada de tal forma que todo o fantoma fosse 

irradiado de forma homogênea. A FIG. 4.15 demonstra este arranjo de forma simplificada. 

Por fim, o fantoma é posicionado na projeção PA, conforme especificado pela TAB. 4.1. 

Além da posição PA, foram feitas simulações considerando também a projeção AP do 

indivíduo, ou seja, de frente para o feixe. 

Em seguida, para se obter a energia depositada em cada órgão foi utilizado o comando 

*F8 do MCNPX. Este comando retorna a energia depositada em cada órgão em MeV. 

Posteriormente, cada um destes dados de energia foi dividido pela correspondente massa do 

órgão em questão, para determinação da dose absorvida em MeV/g. A EQ. 4.8 demonstra este 

cálculo. 

DT,MC =
∗F8

m
     (4.8) 

Vale salientar também, que a determinação da energia depositada na medula óssea é um 

cálculo complexo, conforme visto em (C. A. CORREA, 2009). Em virtude disto, será 

considerado que a medula óssea vermelha está homogeneamente distribuída nos ossos, 

facilitando a determinação dos fatores de conversão para este tecido humano.  

 

4.6.1.3 Kerma no ar 

 

No caso do kerma no ar, a simulação a ser realizada se mostra mais simples que a com os 

fantomas. Neste caso deseja-se determinar qual o valor do kerma no ar para a mesma fonte de 

radiação com campo expandido e alinhado, de forma que se possa determinar o fator de 

conversão. 

A geometria utilizada neste caso é: uma fonte de radiação com campo expandido e 

alinhado incidindo sobre uma esfera de 1 cm de raio, preenchida com ar. O meio entre a fonte 

e a esfera de ar é também composto por ar. A FIG. 4.16, demostra a geometria utilizada. 
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Então, para obtenção do valor do kerma no ar se utiliza o comando F6 do MCNPX, que 

retorna a energia depositada por grama de material em um dado volume, em MeV/g. 

FIG. 4.16 – Representação da simulação para determinação do kerma no ar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo desta dissertação serão mostrados e discutidos os resultados obtidos, 

seguindo a aplicação da metodologia apresentada no capítulo 4. Inicialmente serão mostrados 

os resultados obtidos experimentalmente utilizando-se as câmaras de ionização. Em seguida, 

serão ajustados os valores seguindo a estimativa para feixe estreito (seção 4.5). Após, serão 

mostrados os espectros levantados em cada um dos equipamentos avaliados. 

Após a demonstração dos espectros, serão apresentados os fatores de conversão para 

ambas as projeções (AP e PA) obtidos através de simulação em código Monte Carlo. E, por 

fim, serão apresentados os valores de dose equivalente nos tecidos considerados pela ICRP 

103 (ICRP, 2007), seguidos pelos valores das doses efetivas, calculadas com a metodologia 

mostrada na seção 3.2.5. 

 

5.1 Medidas experimentais 

 

Para os valores de kerma no ar e equivalente de dose ambiente, foram tomadas medidas 

nos pontos de medição apresentados na seção 4.3. A seguir serão mostrados os valores médios 

(TAB. 5.1), calibrados, em cada ponto de medição para cada um dos três equipamentos 

avaliados, seguido de uma breve discussão e avaliação dos resultados.

FIG. 5.1 – Valores de kerma no ar para os diferentes equipamentos avaliados, 

considerando os pontos de medição 1, 2 e 3, em cada um dos 3 modos de operação. 
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TAB. 5.1 –  Médias aritméticas dos valores experimentais de kerma no ar e equivalente de dose ambiente obtidas para os três 

equipamentos medidos em seus três modos de operação, em cada um dos pontos de medição considerados. Dados presentes nos pontos de 

medição de 1 a 5 são em nGy. Valores presentes nos pontos de medição de 6 a 10 são em nSv.  

Pos* 

Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 2 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) Média Inc. (%) 

1 153,07 9,63 598,00 9,22 1253,17 9,28 198,92 8,85 812,62 12,52 1613,71 9,07 582,01 9,19 2155,35 9,33 4333,27 8,88 

2 475,73 11,06 1888,92 9,97 3820,98 9,68 194,00 10,68 783,13 9,05 1635,42 9,13 388,01 9,25 1479,48 9,22 2978,49 8,74 

3 248,31 10,07 980,31 8,67% 2046,87 8,72 146,01 11,32 577,43 9,07 1208,03 8,69 453,45 8,70 1716,52 8,69 3666,73 10,38 

4 2,32 29,03 11,26 15,60 23,63 9,22 3,34 16,35 14,20 11,24 29,20 9,72 5,20 18,52 16,85 15,15 38,03 9,41 

5 9,00 21,47 28,90 14,67 52,92 11,78 3,99 14,31 11,85 9,61 23,82 9,25 7,52 10,99 25,47 9,65 51,00 10,12 

6 0,21 41,07 1,11 37,84 2,62 37,55 0,14 38,97 0,84 33,80 1,89 28,87 0,26 38,62 1,09 29,04 2,61 27,11 

7 0,30 41,21 2,78 37,63 4,58 37,78 0,17 38,47 1,20 33,89 3,23 28,93 0,36 38,61 1,26 28,94 3,10 27,33 

8 ---- ---- 0,30 37,98 0,86 38,14 ---- ---- 0,23 33,69 0,65 29,12 ---- ---- 0,38 29,64 0,95 27,21 

9 0,33 40,99 2,87 37,77 6,50 38,09 0,23 38,41 0,91 33,66 2,14 29,13 0,41 38,85 1,63 28,88 3,47 27,62 

10 0,21 40,87 1,21 37,58 3,13 37,72 0,25 38,37 0,91 34,19 2,55 28,89 0,38 38,45 1,52 29,88 3,27 27,79 

Pos*: Posições de medição. 
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Primeiramente, conforme visto na FIG. 5.1, os valores de kerma no ar medidos no feixe, 

mostraram grande variação entre os diferentes equipamentos. Observa-se que não foi possível 

determinar uma altura onde o kerma possua maior valor entre os diferentes equipamentos. 

Segundo relatos do fabricante, tal variação pode ser atribuída ao fato do alinhamento angular 

do tubo é realizado de forma manual, o que pode variar o ponto de maior dose do feixe. 

Apesar disso, os resultados apresentados na FIG. 5.1 indicam que os equipamentos se 

mostraram estáveis quando mudando de modo de operação, mantendo o mesmo padrão de 

dose independente da tensão e corrente aplicada (modo de operação) ao tubo. Tal observação 

corrobora para a variação entre equipamentos devido ao ajuste angular do tubo. Outra 

constatação é que o valor médio das doses varia bastante de equipamento para equipamento, 

conforme se pode observar na TAB. 5.1. Nota-se que o equipamento 2 produziu as menores 

doses, enquanto os equipamentos 1 e 3 demonstraram valores maiores. Estas constatações 

serão mais bem embasadas na seção 5.3, a seguir. Ainda assim, os valores de dose medidos 

são bem baixos, observando-se em pior caso um valor menor que 4,5 μSv por inspeção. 

FIG. 5.2 – Comparação entre os valores nos pontos de medição 4 e 5 (sombra do feixe) e 

valores no ponto de medição 2 (feixe principal), para os diferentes modos de operação. 
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Já na FIG. 5.2, observa-se uma comparação entre os valores obtidos para o ponto de 

medição 2 (FIG. 4.7) e os pontos de medição 4 e 5 (FIG. 4.8). O ponto 2 foi escolhido para a 

comparação por estar posicionado na mesma altura que os pontos 4 e 5. Através dos valores 

mostrados na FIG. 5.2, nota-se que os valores nos pontos de medição 4 e 5 representam uma 

pequena fração dos valores obtidos no ponto de medição 2. Num pior caso, os valores 

medidos nos pontos 4 e 5 representaram apenas 2,057% do valor medido em 2, já em um 

melhor caso representaram 0,488%. Estes valores mostram que o feixe possui boa colimação, 

que é uma condição importante para a metodologia apontada na seção 4.5. 

Já na FIG. 5.3, se observam os valores de equivalente de dose ambiente medidos. Nota-se 

que, em geral, os valores medidos no entorno são extremamente baixos, não passando de 7 

nSv. Vale salientar que tais valores são relativos à integração da maior taxa de dose liquida 

durante os 8 segundos de escaneamento. Os maiores valores de dose foram observados nos 

pontos de medição 7 e 9. Isto é esperado, uma vez que tais posições estão localizadas na parte 

frontal do feixe, levemente deslocados para a direita e esquerda. Os valores de dose para os 

pontos 11, 12 e 13, assim como o ponto de medição 8 no modo de operação 1, não 

apresentaram taxas de dose superiores a radiação de fundo aferida no local, logo não houve 

incremento de dose devido ao equipamento. Por fim, as incertezas associadas aos valores 

FIG. 5.3 – Valores de equivalente de dose ambiente para os pontos de medição no 

entorno dos equipamentos avaliados, considerando os diferentes modos de operação. 
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medidos (seção 4.4) são relativamente altas devido à precisão da câmara de ionização 

empregada. A Ludlum 9DP possui grande dependência energética em baixas energias. E, para 

se determinar as incertezas associadas à sua dependência energética, foram utilizados os 

valores de energia média dos espectros experimentalmente obtidos. 

 

5.2 Ajuste de feixe estreito 

 

As medidas realizadas no feixe principal (FIG. 5.1) foram ajustadas conforme a 

metodologia mostrada na seção 4.5 desta dissertação. A TAB. 5.2 e FIG. 5.4 a seguir, 

mostram esses valores ajustados. 

TAB. 5.2 – Valores de kerma no ar ajustados conforme a metodologia de estimativa de 

dose para feixes estreitos. 

Pos* 

Kerma no Ar (nGy) 

Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 1 Modo 2 Modo 3 

1 10,0 39,0 81,6 13,0 52,9 105,1 37,9 140,4 282,3 

2 31,0 123,1 548,9 12,6 51,0 106,5 25,3 96,4 194,0 

3 16,2 63,9 133,4 9,5 37,6 78,7 29,5 111,8 238,9 

Pos*: Posições de medição. 

Como se observa na FIG. 5.4, os valores de dose no feixe sofreram redução significativa, 

reduzindo o valor para 6,51% do valor original (câmara de ionização parada em frente ao 

FIG. 5.4 – Representação em histograma dos valores de kerma no ar apresentados na 

TAB. 5.2. 
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feixe). Esta redução se dá por alguns fatores. Primeiro, a medida experimental realizada no 

feixe é extremamente conservadora, onde se posiciona a câmara de ionização parada em 

frente ao feixe durante todo o processo de escaneamento. Para tal, se deve ajustar este valor 

considerando o fato de que a pessoa está atravessando o feixe, conforme já explicado na seção 

4.5. Em segundo lugar, fez-se a consideração de que a leitura da câmara de ionização precisa 

ser corrigida devido ao real volume exposto da câmara (seção 4.5). Evidentemente, se espera 

que tal ajuste do valor de taxa de dose aumente em relação ao valor lido inicialmente, uma 

vez que se obtém um valor mais real considerando uma exposição onde todo o volume 

sensível se encontra imerso no campo de radiação produzido pelo feixe. Entretanto, devido à 

velocidade da esteira, a dose de fato recebida pelo indivíduo é reduzida drasticamente, uma 

vez que a permanência dentro do campo de radiação é de pequena duração. Considerando a 

velocidade da esteira e a abertura da colimação (valor considerado para a dimensão lateral de 

todo o campo de radiação), TAB. 4.1, o tempo que um mesmo ponto de massa permanece no 

campo de radiação é de 1,96 ms. 

 

5.3 Espectros experimentais 

 

Além dos dados levantados com as câmaras de ionização, foram também levantados 

espectros experimentais, utilizando o LaBr3(Ce), seguindo o procedimento mostrado no 

capítulo 4. A seguir, serão apresentados tais espectros, comparando os resultados obtidos para 

FIG. 5.5 – Gráfico relacionando os espectros obtidos para os três equipamentos 

avaliados, num feixe de energia máxima de 100 keV (modo de operação 1). 
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cada equipamento em cada faixa de energia. Vale salientar que os espectros aqui apresentados 

foram subtraídos de um espectro da radiação de fundo, para se apresentar apenas o resultado 

líquido destes levantamentos. Estes resultados serão comparados com os valores apresentados 

na FIG. 5.1, mais especificamente o ponto de medição 2, pois é a altura mais próxima de onde 

foram tomados os espectros. 

FIG. 5.6 – Gráfico relacionando os espectros obtidos para os três equipamentos 

avaliados, num feixe de energia máxima de 150 keV (modo de operação 2). 

FIG. 5.7 – Gráfico relacionando os espectros obtidos para os três equipamentos 

avaliados, num feixe de energia máxima de 160 keV (modo de operação 3). 
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Inicialmente se observa que há uma grande contagem de fótons de baixa energia nos três 

equipamentos. Normalmente se espera que a filtração empregada reduza a contagem de fótons 

de baixa energia, já que estes não contribuem para a formação da imagem mas contribuem 

bastante para a dose recebida pela indivíduo escaneado (FIG. 3.22). Além desses aspectos, 

observa-se também grande variação entre a forma dos espectros de cada um dos equipamentos 

e suas energias médias (TAB. 5.3). Estas variações podem se dar por dois aspectos. 

Primeiramente, pode-se associar a diferença entre as energias médias dos diferentes 

equipamentos ao ripple. Observa-se que os espectros referentes ao equipamento 1, estão bem 

mais deslocados para energias mais baixas que os espectros dos demais. Tal fenômeno de 

diminuição da energia média numa mesma energia é comumente associado às variações de 

ripple (C. A. CORREA, 2009). 

Em segundo lugar, além das possíveis variações de ripple, observa-se que a filtração pode 

estar apresentando uma variação na sua qualidade. Isto fica mais evidente quando se 

comparam os espectros dos equipamentos 2 e 3, onde a intensidade dos fótons apresenta um 

aumento, ao longo de todo sua extensão. 

TAB. 5.3 – Energias médias dos espectros líquidos obtidos experimentalmente. 

 Energias médias (keV) 

 Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Modo de operação 1 45,54 51,65 53,79 

Modo de operação 2 54,78 67,92 72,20 

Modo de operação 3 57,81 72,53 76,09 

Ademais, quando comparados com a FIG. 5.1, nota-se que os espectros obtidos 

corroboram para a variação das doses entre os equipamentos. Tomando como exemplo o 

modo de operação 3 (160 keV), se observa na FIG. 5.1 (ponto de medição 2), que o 

equipamento 1 produziu as maiores doses, seguido pelo equipamento 3 e, por último, o 

equipamento 2. Observando a FIG. 5.6, percebe-se que, o equipamento 2, que produziu as 

menores doses, possui as menores contagens para fótons de baixas energias (menores que 50 

keV). Já o equipamento 3 possui, em média, contagens relativamente altas, justificando suas 

altas doses. Por fim, o equipamento 1, possui também altas contagens, superando o 

equipamento 3 em faixas abaixo de 40 keV, o que ratifica suas maiores doses para o ponto de 

medição 2. Por fim, a TAB. 5.3 de energias médias para cada um dos espectros levantados 

ajuda a justificar a maior dose apresentada para o equipamento 1, uma vez que este 

equipamento possui as menores energias médias. 
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Além desses aspectos referentes aos equipamentos de inspeção corporal, algumas 

observações devem ser feitas do ponto de vista do medidor cintilador utilizado. 

Primeiramente, se nota que os espectros possuem bastante ruído. Isto ocorre pois, conforme 

mostrado na seção 2.2 desta dissertação, para baixas energias (menores que 100 keV) a 

resolução do brometo de lantânio sofre um aumento, o que pode afetar a qualidade dos 

espectros levantados. Ademais, ao se buscar o pico de fluorescência mais frequente do 

tungstênio (próximo de 60 keV), nota-se que, quando comparando o gráfico dos 3 

equipamentos, para o equipamento 3 não há coincidência com os outros equipamentos neste 

pico. Neste caso, pode ter havido um deslocamento do espectro de um canal para esquerda ou 

direita, devido a uma possível saturação da medida realizada pelo brometo de lantânio. Esta 

observação é corroborada pelo pequeno platô que se observa nos gráficos do equipamento 3 

na faixa de energia de 50 a 60 keV, e pelos tempos mortos observados em cada um dos 

levantamentos de espectros (TAB. 5.4). 

TAB. 5.4 – Valores de tempo morto para cada espectro adquirido, de acordo com o 

equipamento e o modo de operação. 

 Tempo Morto (s) 

 Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Modo de operação 1 0,373 0,495 0,448 

Modo de operação 2 0.607 0.881 0,935 

Modo de operação 3 0,690 1,016 1,199 

 Conforme apresentado pela TAB. 5.4, os tempos mortos do equipamento 3 são 

normalmente maiores que os observados para os outros equipamentos, chegando a ser 70% 

maior no pior caso. 

 

5.4 Doses equivalentes nos tecidos 

 

Utilizando os dados dos espectros levantados experimentalmente como entrada, foram 

realizadas as simulações em MCNP discutidas no capítulo 4. A partir dos fatores de conversão 

obtidos conforme o procedimento elucidado na seção 4.6, foi possível determinar os valores 

de dose equivalente em cada um dos tecidos humanos considerados pela ICRP 103 (ICRP, 

2007). Nas TAB. 5.5 e TAB. 5.6 a seguir são mostrados os valores de dose equivalente, 

considerando ambas as projeções possíveis (PA e AP). 
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TAB. 5.5 – Valores de dose equivalente nos diferentes tecidos humanos para os dois fantomas utilizados (FAX e MAX), considerando os 

diferentes equipamentos e seus diferentes modos de operação (100, 150 e 160 kV) na projeção póstero-anterior. 

Tecidos 

MAX - Dose Equivalente no Tecido (nSv) FAX - Dose Equivalente no Tecido (nSv) 

Tensão (kV) Tensão (kV) 

Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 

Bexiga 5,3 33,7 76,3 3,3 22,5 50,5 10,6 62,7 134,7 6,8 41,8 93,7 4,2 27,3 59,5 13,2 75,1 159,7 

Cérebro 10,6 55,6 121,5 5,9 32,5 69,6 18,0 88,2 185,3 13,8 67,2 143,9 7,2 36,6 77,2 21,7 97,7 203,2 

Cólon 7,5 43,1 96,4 4,4 27,4 59,9 13,8 75,6 161,1 8,5 47,5 105,1 4,9 29,0 63,0 15,3 79,4 168,3 

Seio ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4,6 26,4 59,3 2,7 16,8 36,9 8,5 46,7 100,1 

Fígado 6,4 38,9 87,3 3,9 25,4 55,8 12,4 70,2 150,7 9,9 54,4 120,4 5,7 33,2 72,1 17,6 90,8 192,8 

Pulmões 9,1 52,2 116,2 5,3 32,9 72,1 16,7 90,9 194,4 16,3 81,9 177,4 8,7 46,0 98,1 26,3 124,1 260,2 

Esôfago 7,0 44,2 98,3 4,4 28,7 63,4 13,5 81,0 169,6 9,6 55,9 124,8 5,5 35,7 78,7 17,7 97,9 209,3 

Med. Óss. Ver. 38,4 190,2 407,7 20,6 103,2 214,8 62,5 270,8 555,7 47,9 228,2 484,5 24,9 119,3 246,6 74,9 311,3 636,0 

Pele 23,0 99,2 206,3 10,5 47,5 98,5 31,1 126,1 260,6 23,7 102,1 212,3 10,8 48,8 100,9 32,0 129,1 266,5 

Estômago 6,6 39,5 88,6 4,0 25,4 55,6 12,7 70,3 150,6 6,7 39,8 89,3 4,1 25,6 56,6 12,7 71,2 152,4 

Tireoide 4,3 28,1 65,8 2,9 19,9 45,6 9,0 56,2 117,1 6,6 38,4 86,8 3,9 24,8 54,9 12,1 68,7 145,9 

Superfície Óssea 31,9 154,3 329,0 16,8 81,8 169,4 50,7 213,6 436,4 33,5 157,0 331,7 17,2 80,5 165,3 51,5 208,9 424,9 

Restante 17,5 82,8 176,6 8,7 44,0 93,0 26,3 118,0 246,6 17,9 84,2 179,4 8,9 44,5 94,0 26,8 119,4 249,5 
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TAB. 5.6 - Valores de dose equivalente nos diferentes tecidos humanos para os dois fantomas utilizados (FAX e MAX), considerando os 

diferentes equipamentos e seus diferentes modos de operação (100, 150 e 160 kV) na projeção ântero-posterior. 

Tecidos 

MAX - Dose Equivalente no Tecido (nSv) FAX - Dose Equivalente no Tecido (nSv) 

Tensão (kV) Tensão (kV) 

Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 100 150 160 

Bexiga 19,2 98,3 212,8 10,4 54,8 115,4 31,6 146,2 303,5 21,8 108,7 234,5 11,6 59,7 126,2 34,9 159,1 334,1 

Cérebro 9,1 47,4 103,5 5,0 27,6 59,4 15,3 74,9 157,4 11,1 54,9 118,2 5,8 30,4 64,4 17,7 81,6 170,8 

Cólon 18,1 91,0 196,6 9,6 50,9 108,1 29,3 136,7 286,0 23,8 113,6 242,6 12,1 60,4 127,0 36,5 160,5 333,9 

Seio ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 32,5 141,6 294,2 15,2 68,0 140,1 45,0 178,7 366,3 

Fígado 14,1 74,2 162,0 7,8 43,5 93,4 23,9 117,8 247,4 18,8 93,0 200,7 9,9 51,4 108,8 30,0 137,8 287,5 

Pulmões 16,2 82,1 178,3 8,6 46,6 99,7 26,2 126,0 265,1 18,1 87,3 186,5 9,3 46,9 99,4 27,9 125,9 262,4 

Esôfago 11,9 64,7 143,3 6,8 38,7 84,9 20,9 106,3 224,8 12,5 67,1 148,3 7,0 38,9 84,3 21,7 105,4 223,6 

Med. Óss. Ver. 26,6 136,9 295,9 14,7 76,9 161,6 44,8 203,4 420,4 24,3 124,7 270,0 13,4 70,3 147,9 40,9 186,2 384,7 

Pele 24,1 103,6 215,2 11,0 49,4 102,3 32,4 131,0 270,9 25,1 107,6 223,5 11,4 51,1 105,8 33,7 135,4 279,3 

Estômago 15,1 78,9 171,7 8,3 45,8 98,1 25,5 123,6 259,2 22,2 109,3 235,0 11,7 59,8 126,0 35,3 158,8 331,3 

Tireoide 25,3 119,8 256,6 12,7 61,5 130,0 38,3 166,2 345,4 30,2 136,1 284,6 14,7 68,3 141,4 43,5 180,7 373,2 

Superfície Óssea 33,7 160,4 340,1 17,5 83,5 172,4 52,6 217,6 444,0 32,3 150,3 317,2 16,5 76,6 157,4 49,2 199,0 404,4 

Restante 15,6 74,7 159,9 7,9 40,3 85,5 23,8 108,4 227,0 16,0 76,3 163,1 8,0 41,0 86,8 24,2 110,1 230,6 
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Para o cálculo destes valores de dose equivalente, foram utilizados os piores casos 

registrados dentre os pontos de medição 1, 2 e 3 para cada um dos equipamentos em cada um 

dos modos distintos de operação, após o ajuste para doses em feixes estreitos (TAB. 5.2). 

Observando-se os dados presentes nas TAB. 5.5 e TAB. 5.6, os valores de doses 

equivalentes para os diferentes tecidos variam consideravelmente entre os diferentes 

equipamentos e modos de operação. Apesar destas variações, os valores seguem um mesmo 

padrão através de todos os modos de operação e equipamentos, diferenciando apenas na 

intensidade das doses, que, conforme esperado, aumenta conforme se aumenta a tensão e 

corrente do feixe. Vale lembrar que para cada uma das tensões de operação mostradas, os 

valores de corrente também aumentam (TAB. 4.1). 

Para se melhor observar o padrão presente nos dados mostrados, é apresentada a FIG. 5.8 

a seguir, que apresenta os valores de dose equivalente nos tecidos humanos na projeção PA 

para os dois fantomas utilizados, considerando o modo de operação 3 (160 kV, 0,9 mA) do 

equipamento 3. Estes valores foram selecionados por representarem o pior caso observado 

para as doses recebidas pelos órgãos. 

Conforme se observa na FIG. 5.8, a dose recebida pelos órgãos no fantoma feminino é 

levemente maior que as recebidas pelo fantoma masculino. Ademais, fica claro que as 

proporções de doses equivalentes entre os tecidos se mantêm, sendo a medula óssea vermelha 

FIG. 5.8 – Doses equivalentes nos diferentes tecidos humanos na projeção póstero-

anterior. Valores mostrados para os fantomas FAX e MAX, considerando o modo de 

operação 3 do equipamento 3. 
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e a superfície óssea com os maiores valores de dose e órgãos mais internos ao corpo com 

valores menores. O fato destes valores terem apresentado doses maiores será melhor 

elucidado com o auxílio da FIG. 5.9. Nesta figura são mostrados a comparação entre os 

valores de dose recebidos pelo fantoma feminino, nas mesmas condições dos dados 

apresentados na FIG. 5.8. 

Analisando-se os valores mostrados na FIG. 5.9, nota-se que na projeção PA as doses 

equivalentes na medula óssea vermelha são bem superiores aos valores da projeção AP. Isto é 

esperado pois, quando o indivíduo é exposto de costas, ou seja, com o feixe entrando pelas 

costas, os fótons de energia mais baixa se depositam nos tecidos mais imediatamente 

presentes, que neste caso são os ossos da costela e a coluna vertebral, onde estão presentes a 

maior parte da medula óssea vermelha. Já os órgãos mais internos recebem menos dose pois 

boa parte da energia já foi depositada na pele e nos ossos presentes nas costas. 

Já na projeção AP, os fótons entram primeiro pela parte frontal do indivíduo, o que 

aumenta significativamente a dose recebida por órgão mais radiossensíveis. Neste caso, 

porém, como a coluna vertebral se encontra atrás, os valores de dose diminuem 

consideravelmente. Órgãos radiossensíveis, que estão posicionados mais à frente no corpo 

mostram um grande aumento nas doses recebidas, como, por exemplo, a bexiga, intestino 

grosso e os seios. Órgãos posicionados de forma mais central, como o cérebro, pulmões e 

FIG. 5.9 – Valores de dose equivalente nos tecidos do fantoma feminino (FAX), 

comparando as duas projeções AP e PA. Tais valores foram retirados dos dados 

referentes ao modo de operação 3 do equipamento 3. 
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esôfago, ou de forma mais homogênea pelo corpo humano como a pele, já não percebem 

grandes mudanças nas doses recebidas numa projeção PA ou AP. 

 

5.5 Doses efetivas 

 

Por fim, após a determinação dos valores de dose equivalente em cada um dos tecidos 

humanos, pode se usar o procedimento mostrado na seção 3.2.5 deste trabalho para cálculo 

das doses efetivas destes equipamentos. Os valores destas doses são apresentados nas TAB. 

5.7 e TAB. 5.8 e na FIG. 5.10 a seguir. 

TAB. 5.7 – Valores de dose efetiva referentes à projeção póstero-anterior. 

Modos de 

Operação 

Dose Efetiva (nSv) 

Equipamento 

1 

Equipamento 

2 

Equipamento 

3 

Modo 1 12,7 6,9 20,9 

Modo 2 64,8 36,8 99,0 

Modo 3 140,6 78,4 207,0 

 

TAB. 5.8 – Valores de dose efetiva referentes à projeção ântero-posterior. 

Modos de 

Operação 

Dose Efetiva (nSv)  

Equipamento 

1 

Equipamento 

2 

Equipamento 

3 

Modo 1 17,5 9,1 27,5 

Modo 2 85,3 46,3 123,7 

Modo 3 183,1 97,8 257,4 

 

Segundo os dados observados tanto nas TAB. 5.7 e TAB. 5.8 como na FIG. 5.10 se nota 

que os valores finais de dose efetiva são bem mais baixos que os valores medidos 

experimentalmente de kerma no ar (TAB. 5.1). Esta queda significativa na dose ocorre por 

dois motivos. Primeiro, por causa do ajuste para feixe estreito, mostrado na seção 5.2, e 

segundo, por causa dos fatores de conversão, que em sua grande maioria são menores que 1. 

Já quando se comparam os valores de kerma no ar obtidos através da aplicação da 

metodologia de estimativa de dose para feixes estreitos com os valores de dose efetiva (TAB. 

5.2 e TAB. 5.7), percebe-se uma redução de quase 60% no melhor caso (equipamento 1, 

modo 1, PA) e 26% no pior caso (equipamento 2, modo 3, PA). Já quando se comparam as 

TAB. 5.2 e TAB. 5.8, observa-se uma redução de 43% no melhor caso (equipamento 1, modo 
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1, AP) e 8% no pior caso (equipamento 2, modo 3, AP). Esta comparação mostra os efeitos 

dos fatores de conversão na dose efetiva. 

Os melhores casos de redução, ou seja, onde existe a maior redução da dose, se 

apresentam na projeção PA conforme visto na FIG. 5.10, e mostrado pela comparação entre as 

TAB. 5.2 e TAB. 5.7. Já os piores são observados na projeção AP. Novamente, se justifica tal 

discrepância devido aos fatores de conversão, e consequentemente as doses equivalentes nos 

tecidos, conforme já discutido na seção 5.4. 

Finalmente, se observa que apesar de bastante discrepantes, todas as doses por inspeção 

observadas são menores que 260 nSv. Tais valores de dose, quando comparados aos limites 

impostos pelo órgão regulador brasileiro (1 mSv), representam frações deste valor limitante, o 

que resulta num número considerável de inspeções possíveis por ano. No melhor caso, para o 

equipamento estudado, seriam possíveis quase 145 mil passagens anuais antes de se alcançar 

o limite anual de dose para indivíduos do público. Já no pior caso, seriam necessárias pouco 

menos de 4 mil passagens num ano. Além destas considerações, vale lembrar que, para 

exposições não repetitivas, a dose por escaneamento fica abaixo do nível de dose 

negligenciável anual de 10 µSv (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, 

2002). Isto se aplica diretamente às exposições de indivíduos inspecionados em aeroportos. 

 

  

FIG. 5.10 – Dados de dose efetiva referente aos 3 equipamentos avaliados em seus 3 

modos distintos de operação, comparando as projeções PA e AP. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados obtidos neste trabalho pode-se concluir que as doses efetivas recebidas 

pelos indivíduos escaneados é muito baixa, mesmo se levando em consideração as variações 

observadas entre os equipamentos estudados. No pior cenário, tais doses seriam da ordem de 

257 nSv conforme apresentado na TAB. 5.8. As doses medidas em torno dos equipamentos 

avaliados também foram baixas, apresentando valores inferiores a 10 nSv, conforme consta na 

TAB. 5.1. Adicionalmente, para casos onde a exposição dos indivíduos não se dá de forma 

repetitiva, como em aeroportos, a dose recebida pelo indivíduo é menor que o nível de dose 

negligenciável de 10 µSv. 

Os espectros de radiação obtidos nesse trabalho (FIG. 5.5, FIG. 5.6 e FIG. 5.7) 

demonstraram que, para um mesmo equipamento, existe reprodutibilidade dos espectros em 

função da tensão aplicada. Entretanto, observaram-se variações em função do equipamento 

avaliado, que provavelmente podem ser explicadas pela não reprodutibilidade na montagem 

dos componentes mecânicos e eletrônicos, bem como possíveis variações no fornecimento de 

energia no tubo de raios X de cada equipamento. Estas variações demonstram que o controle 

de qualidade destes equipamentos pode ser melhorado de forma que tais sistemas respondam 

de forma mais consistente. 

Outro parâmetro estudado neste trabalho foi a variação dos valores de dose efetiva em 

função da projeção anatômica de exposição. Os resultados apresentados nas TAB. 5.7 e TAB. 

5.8 e na FIG. 5.10 demonstraram que indivíduos escaneados na projeção póstero-anterior 

recebem valores menores de dose do que aqueles escaneados na projeção ântero-posterior. 

Adicionalmente, o presente trabalho também desenvolve e apresenta uma metodologia de 

estimativa de dose para feixes estreitos empregados em equipamentos de inspeção corporal 

utilizando câmaras de ionização. Tal metodologia foi desenvolvida pelo próprio autor desta 

dissertação em conjunto com seus orientadores e possui grande valia em algumas aplicações 

práticas. Por exemplo, pode se citar situações onde se pretende realizar a calibração de uma 

câmara de ionização, porém, devido a limitações estruturais e dimensionais, não seja possível 

expor totalmente o volume sensível do detector a ser calibrado. Neste caso a metodologia de 

ajuste para feixes estreitos pode ser implementada. Outra situação é a de medições de feixes 

estreitos em leque de baixa fluência, conforme o caso estudado nesta dissertação.  Por fim, 

alguns aspectos acadêmicos abordados neste trabalho podem ser levados em consideração em 

estudos futuros utilizando a metodologia proposta.   
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6.1 Trabalhos futuros 

 

A partir da pesquisa desenvolvida nesta dissertação, identificam-se os seguintes assuntos 

para possíveis trabalhos futuros: 

• Utilização de outros fantomas reconhecidos pela literatura para geração de novos 

fatores de conversão e posterior avaliação das diferenças entre esses fatores; 

• Estudo mais aprofundado da possibilidade de otimização da dose proveniente dos 

equipamentos de inspeção corporal, levando em consideração a qualidade da 

imagem gerada pelo equipamento; 

• Avaliação de outros modelos de equipamentos de inspeção corporal, em especial 

aqueles que fazem uso de dois tubos geradores de raios X, onde um dos tubos é 

utilizado para se gerar uma imagem mais detalhada do torso do indivíduo 

inspecionado; 

• Estudo das incertezas associadas à exposição parcial de volumes sensíveis de 

detectores de radiação. Levar em consideração também efeitos de borda causados 

não só pela parede do volume sensível mais também das bordas do eletrodo 

interno ao volume sensível; 

• Medição e avaliação dos espectros gerados pelos equipamentos de inspeção 

corporal levando em consideração diferentes alturas de tomada de espectros para 

verificação da relação existente entre a dose medida e o espectro tomado; e 

• Comparação da metodologia de ajuste para feixes estreitos com medições em 

câmara de ionização movimentando-se através do feixe de radiação do 

equipamento de inspeção corporal. 
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