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Resumo 
 

 

A crescente necessidade de construir salas de radioterapia em locais com 

pouco espaço disponível leva à busca de soluções não convencionais para os projetos 

de blindagens. Na maioria dos casos, adicionar metais às barreiras primárias é a 

melhor alternativa para blindar as salas adequadamente. No entanto, quando fótons 

com energias iguais ou superiores a 10 MeV interagem com núcleos de materiais com 

alto número atômico, nêutrons são ejetados e podem resultar em um problema de 

radioproteção tanto fora como dentro da sala. Atualmente, a única fórmula empírica 

existente na literatura utilizada para estimar os equivalentes de dose devidos aos 

nêutrons além das barreiras laminadas só serve para condições muito específicas, e 

um trabalho de validação desta fórmula ainda não havia sido realizado. Neste trabalho, 

o código de Monte Carlo MCNPX foi usado a fim de verificar a validade da fórmula 

supracitada para casos de barreiras primárias contendo lâminas de ferro ou chumbo 

em salas que abrigam aceleradores lineares de 10, 15 e 18 MV. Além disso, tal código 

foi utilizado para avaliar o coeficiente de produção de nêutrons e o valor da camada 

deci-redutora para nêutrons em concreto, ambos parâmetros que influenciam 

diretamente a equação estudada. Os resultados do estudo demonstraram que mais de 

90% dos valores que foram comparados entre a fórmula e as simulações 

apresentaram discrepâncias acima de 100%, o que levou a concluir que a fórmula 

disponível na literatura produz valores que não condizem com a realidade. Além disso, 

foram observadas inconsistências nos parâmetros que compõem a fórmula, levando à 

necessidade de uma revisão desta de modo a ser construído um novo modelo que 

venha melhor representar o caso real. 
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Abstract 
 

 

The growing need to build radiotherapy rooms in places with lack of available 

space leads to the necessity of unconventional solutions for the shielding projects. In 

most cases, adding metals to the primary barriers is the best way to shield the rooms 

properly. However, when photons with energies equal to or greater than 10 MeV 

interact with nuclei of materials with high atomic number, neutrons are ejected and can 

result in a problem of radioprotection both inside and outside the room. Currently, the 

only empirical formula existing in the literature to assess the dose equivalent due to 

neutrons beyond the laminated barriers works only under very specific conditions, and 

a validation of this formula had not yet been done. In this work, the Monte Carlo code 

MCNPX was used to verify the validity of the above formula for cases of primary 

barriers containing lead or iron sheets in rooms that house linear accelerators with 10, 

15 and 18 MV. Moreover, such a code was used to evaluate the coefficient of neutron 

production and tenth-value layer for neutrons in concrete, both parameters that directly 

influence the equation studied. The study results showed that over 90% of the values 

compared between the formula and the simulations present discrepancies above 

100%, which led to conclude that the formula from the literature produces values that 

do not match the reality. In addition, there were inconsistencies in the parameters that 

make up the formula, leading to a need to review this formula in order to build a new 

model that will better represent the real case. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

Existem atualmente em todo o país cerca de 260 instalações de radioterapia, 

onde pacientes são tratados com aparelhos que possuem fontes de cobalto 

incorporadas, equipamentos de braquiterapia ou aceleradores lineares. Os 

aceleradores lineares de uso médico (Figura 1.1) representam uma maior segurança 

sob aspectos de radioproteção, pois não possuem fontes incorporadas e, portanto, 

não emitem nenhum tipo de radiação quando desligados. Independentemente da 

energia de fótons utilizada, o efeito terapêutico produzido é o mesmo, para a mesma 

dose de radiação. Tumores profundos, no entanto, podem ser mais adequadamente 

tratados com aceleradores lineares que empregam feixes de fótons com energias mais 

elevadas, principalmente no que se refere à preservação de órgãos ou tecidos 

superficiais. 

 

Figura 1.1 – Imagem do acelerador linear Trilogy da Varian Medical Systems. 
 

Com a crescente incorporação de aceleradores lineares duais (capazes de 

operar com feixes de fótons mais energéticos) pelo parque radioterápico brasileiro, 

surge, consequentemente, a necessidade de uma avaliação cuidadosa no 

planejamento de blindagens das salas que abrigarão tais aparelhos. Um ponto 
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essencial deste planejamento é o estudo de quais materiais serão utilizados na 

construção dessas salas, de modo que estas se tornem viáveis tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista do espaço disponível para a obra. 

Um material amplamente utilizado para blindagem de salas de radioterapia é 

o concreto convencional. A preferência por este material se deve às suas 

características físicas e ao seu custo relativamente baixo. No entanto, o emprego 

exclusivo de concreto convencional para blindagem de salas que abrigam 

aceleradores mais energéticos, pode produzir barreiras espessas o suficiente para 

inviabilizar adaptações de salas pré-existentes ou até mesmo a construção de novas 

salas. 

Se o espaço é um parâmetro limitante, pode-se fazer necessário o uso de 

materiais de alta densidade como meio de blindagem, reduzindo a espessura da 

barreira e aumentando o espaço disponível para o equipamento e qualquer outro 

elemento de construção. Nestes casos, a blindagem composta de concreto e lâminas 

metálicas (barreira laminada) é uma boa solução para espaços restritos. Em muitos 

casos, como ilustrado na Figura 1.2, o chumbo é normalmente utilizado como material 

de blindagem, uma vez que é um elemento denso e fácil de manusear. 

 

 

Figura 1.2 – Ilustração da blindagem extra de chumbo para a adaptação de uma sala 
de radioterapia de uma instituição brasileira. 
 

Por outro lado, nêutrons podem ser ejetados de materiais de alta densidade 

quando estes são submetidos à irradiação de raios X com energias superiores a um 

determinado limiar, sendo este de 6,74 MeV para o chumbo (MCGINLEY, 1998) e de 
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11,20 MeV para o ferro (BOWMAN, 1967). Quando salas de tratamento são projetadas 

ou adaptadas com barreiras laminadas, principalmente com lâminas de chumbo, essas 

partículas podem constituir um problema de proteção radiológica que deve ser 

adequadamente avaliado, inclusive para aceleradores que operam com energias de 

fótons de 10 MeV (FACURE et al, 2008). 

Atualmente, só existe uma fórmula empírica utilizada para estimar as doses de 

nêutrons produzidas em barreiras laminadas (MCGINLEY, 1992a), deste modo, ela se 

torna a única ferramenta disponível na literatura para esse caso específico de 

configuração de barreira. Além disso, cabe ressaltar que um trabalho de validação 

desta equação ainda não foi realizado. 

O objetivo deste trabalho é utilizar o código de Monte Carlo MCNPX com o 

propósito de verificar a validade da equação que estima as doses de nêutrons além 

das barreiras laminadas de salas que abrigam aceleradores lineares com energias de 

10, 15 e 18 MeV. Além disso, tal código foi utilizado para avaliar o coeficiente de 

produção de nêutrons e o valor da camada deci-redutora para nêutrons em concreto, 

ambos parâmetros que influenciam diretamente a equação estudada. 

1.1 – História da Blindagem para os Raios-X 

No dia 8 de novembro de 1895 o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen 

alterou o curso da medicina com a descoberta dos raios-X (MCGINLEY, 1998). Logo 

no início de sua aplicação, percebeu-se que tais raios-X produziam efeitos biológicos 

nocivos (queimaduras na pele e irritação nos olhos) aos indivíduos a eles expostos. 

Como resultado do reconhecimento dos efeitos deletérios produzidos pelos raios-X, 

técnicas de blindagem e dispositivos de proteção radiológica foram desenvolvidos. A 

história da blindagem para os raios-X pode ser dividida nos períodos discutidos a 

seguir. Cada período está baseado no desenvolvimento das fontes de raios-X nele 

utilizadas para o tratamento médico. 

  

Anos da Descoberta (1895 - 1900) 

 A primeira sala blindada para fótons de raios-X foi planejada por Röntgen há 

mais de 100 anos (MCGINLEY, 1998). Apesar de ter sido construída com lâminas de 

zinco, ela não foi projetada com o propósito de proteção radiológica, mas sim para, 

simplesmente, criar um ambiente escuro a fim de se evitar o borramento de filmes 

fotográficos, facilitando, assim, a observação da fluorescência produzida pela 

radiação-X. 
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Era dos Tubos a Gás (1900 - 1913) 

Os tubos de raios-X utilizados até aproximadamente 1913 (Figura 1.3) eram 

parcialmente evacuados e o gás residual era necessário para que o dispositivo 

operasse corretamente. É sabido que no início desse período foram utilizadas lâminas 

de chumbo como filtros para os raios-X produzidos pelos tubos a gás. Foi nessa época 

também que Rollins (ROLLINS, 1902) propôs que o filme radiográfico poderia ser 

usado como indicador dos efeitos dos raios-X com o propósito de proteção à saúde. 

 

 

    Figura 1.3 – Modelo reconstruído de um tubo de raios-X do ano de 1913. 
 

Anos Dourados dos Geradores de Raios-X (1913 - 1940) 

 Com o desenvolvimento do tubo de catodo aquecido por Coolidge em 1903, os 

raios-X puderam ser gerados com energias mais elevadas (~ 200 kV), este foi o 

equipamento padrão para “terapia profunda” durante o período de 1913 a 1940. Os 

primeiros esforços para o planejamento de métodos de proteção contra os raios-X são 

datados por volta de 1915 sob a responsabilidade da ‘British Röntgen Society’ 

(HENSHAW, 1945). Em setembro 1922 o comitê americano publicou recomendações 

sobre proteção radiológica, enfatizando o uso do chumbo como material atenuador e a 

distância para reduzir a exposição aos raios-X (HENSHAW, 1945). 

As primeiras equações para o cálculo de blindagens foram desenvolvidas 

nessa época (MUTSCHELLER, 1925 e 1926) e a atual ICRP (International 

Commission on Radiological Protection) teve origem com a antiga International 

Committee on X-ray and Radium Protection. 
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Advento dos Betatrons e Aceleradores Lineares (1941 - 1960) 

Entre 1941 e 1960 os pesquisadores trabalhavam para obter um aparelho que 

executasse terapias profundas, fosse preciso no controle da direção do feixe e que 

tivesse um gerador de raios-X mais compacto. O primeiro acelerador médico de altas 

energias foi o Betatron (Figura 1.4) desenvolvido por Kerst (KERST, 1941), que atingia 

faixas de energia de 15 a 45 MeV. Durante esse período, o acelerador linear também 

foi desenvolvido, e com o passar dos anos, pôde operar em faixas energéticas mais 

elevadas (25 MeV). Este aparelho substituiu o Betatron por ser mais compacto e por 

possuir grande precisão no direcionamento e na abertura do feixe de raios-X por ele 

produzido. 

 

 

Figura 1.4 – Imagem da utilização do Betatron para terapias profundas. 

 

Com o passar dos anos e com o advento de aparelhos que produzem feixes de 

fótons com energias maiores, as técnicas de blindagem evoluíram em paralelo e as 

equações matemáticas que descreviam tais técnicas foram sendo aprimoradas e 

revisadas durante esse período de evolução. Em 1946 e 1950 a NCRP (National 

Council on Radiation Protection and Measurements) e ICRU (International Commission 

on Radiation Units and Measurements) foram criadas, respectivamente. Anos após, 

como resultado de uma assembléia englobando a NCRP e a ICRU em 1953, a “dose” 

permitida anualmente foi estabelecida como sendo de 5 Röntgen, dando origem às 

limitações de dose que estão presentes até hoje. 

Ainda nesta época, a NCRP sugeriu o uso da técnica proposta por Mutscheller 

(MUTSCHELLER, 1925 e 1926) para o cálculo de blindagens de barreiras primárias 

(fração da blindagem total da sala onde há a incidência direta do feixe de raios-X) e 
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secundárias (fração restante da blindagem da sala onde não há a incidência direta do 

feixe de raios-X), onde a avaliação das espessuras era feita pela determinação do 

fator de transmissão K dado para cada barreira, fosse ela primária ou secundária. 

 

Período das Terapias Modernas (1960 - Presente) 

 Com o passar dos anos, os métodos para calcular as espessuras das barreiras 

primárias e secundárias para os raios-X terapêuticos foram completamente descritos 

na NCRP Report N° 49 (NCRP, 1976), Report N° 51 (NCRP, 1977), Report N° 79 

(NCRP, 1984) e Report N° 151 (NCRP, 2005).  

Atualmente, com o rápido avanço tecnológico na área computacional o uso do 

método de Monte Carlo em problemas complexos de cálculo de blindagens tem se 

tornado cada vez mais comum, uma vez que, nas últimas décadas, houve um 

aumento significativo tanto na velocidade de processamento quanto na capacidade de 

armazenamento de informações em um computador.  

Ao se realizar uma pesquisa em periódicos voltados para a área de 

radioproteção, pode-se observar que, nos últimos anos, o volume de publicações 

utilizando o método de Monte Carlo em cálculo de blindagens vem aumentando 

gradativamente (ROGERS, 2006). Isto sugere que ainda há um vasto campo de 

possibilidades de pesquisa nessa área. 
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Capítulo 2 

 

Fundamentação Teórica 
 

2.1 – Produção de Fotonêutrons 

 

Os fotonêutrons são produzidos devido à interação de fótons de alta energia 

com núcleos-alvo de elementos leves ou pesados. Essa produção é regida pelo 

fenômeno de ressonância de dipolo gigante (BALDWIN e KLAIBER, 1947 e 1948), que 

ocorre quando a energia dos fótons incidentes é próxima à energia de ligação dos 

nucleons (5-15 MeV). Na interação fóton-núcleo ocorre a fotoabsorção que leva a um 

deslocamento relativo dos prótons e nêutrons mais intensamente ligados no interior do 

núcleo. Segundo o modelo da gota líquida (WAY, 1939), este deslocamento gera uma 

vibração do fluido de prótons contra o fluido de nêutrons, levando o núcleo a um 

estado energético mais elevado. Neste estado o núcleo é altamente instável, o que 

leva a uma provável liberação de energia sob a forma de emissão de nêutrons ou de 

prótons. No caso da emissão de nêutrons, estes recebem o nome de fotonêutrons 

(Figura 2.1). Para núcleos pesados a emissão de prótons é muito improvável, pois há 

uma intensa barreira coulombiana impedindo que tais prótons sejam ejetados. Em 

contrapartida o decaimento por ressonância de dipolo gigante em núcleos leves ocorre 

com igual probabilidade tanto para prótons (γ,p) quanto para nêutrons (γ,n), 

predominando a emissão de um único nucleon. 

 

Figura 2.1 – Ilustração da produção de nêutrons por reações Fotonucleares. 
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O comportamento da seção de choque para a ressonância de dipolo gigante 

segue uma distribuição de Lorentz (SPETH e WOUDE, 1981): 

 

Onde σp é o pico da seção de choque, E é a energia do fóton, Emax é a energia de 

ressonância e ξm é a largura a meia altura. 

A forma típica para essa distribuição pode ser encontrada na Figura 2.2, onde 

há um rápido crescimento até um valor máximo e um decréscimo gradual para 

energias mais elevadas. Para núcleos médios e pesados (A>40), o valor máximo da 

seção de choque está entre 13 e 18 MeV. 

                                  

Figura 2.2 – Ilustração do formato de uma curva de seção de choque para a produção 
de fotonêutrons (MCGINLEY, 1998). 
 

A área abaixo do gráfico da Figura 2.2 representa a intensidade da ressonância 

gigante, e pode ser descrita pela fórmula (LEVINGER et al, 1960): 

 

 

Onde ‘e’ é a carga do elétron, ‘ħ’ é a constante de Planck (dividida por 2π), ‘M’ é a 

massa média dos nucleons (Mc2 = 938,926 MeV), ‘c’ é a velocidade da luz no vácuo, 

‘N’ o número de nêutrons, ‘Z’ o número de prótons e ‘A’ é o número de massa do 

átomo-alvo. Podemos notar que a intensidade da ressonância gigante é diretamente 

proporcional ao número de nêutrons e de prótons, o que de fato seria esperado. 

(2 – 2) 

(2 – 1) 
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2.2 – Espectro Primário de Nêutrons 

Os espectros de nêutrons produzidos por fótons incidindo sobre algum 

elemento químico pesado podem ser descritos como a soma de duas componentes: o 

espectro de evaporação e o espectro de emissão direta (NCRP, 1984). O espectro de 

evaporação é caracterizado por uma deposição gradual de energia dos fótons nos 

núcleos alvos que, por sua vez, se tornam excitados e posteriormente decaem 

emitindo nêutrons. Por outro lado, o espectro de emissão direta é gerado pela 

remoção de um nêutron do núcleo-alvo, devido à interação direta dos fótons com os 

nucleons. 

O espectro de evaporação, que corresponde à maior fração do espectro total 

de nêutrons, pode ser descrito por uma distribuição da forma (NCRP, 1984):  

 

Onde En é  a energia dos nêutrons emitidos e T é um parâmetro característico para 

cada núcleo, denominado “temperatura nuclear” dada em MeV. O pico deste espectro 

corresponde a En = 2T e a energia média é En = T. 

A emissão dos nêutrons de evaporação ocorre de maneira isotrópica. Por outro 

lado, os de emissão direta, que possuem mais energia, podem ser emitidos de forma 

não isotrópica. Para materiais com número atômico médio ou alto e para energias dos 

fótons incidentes perto do pico de ressonância, a emissão direta alcança entre 12% e 

15% do total dos nêutrons. Para estimar a contribuição dessas duas componentes 

distintas do espectro total, podemos descrever o espectro primário de nêutrons 

produzidos em núcleos pesados através da relação (TOSI et al, 1991): 

 

 

Onde Emax é a energia máxima dos fótons incidentes no material, EL é a energia de 

ligação e o fator T no denominador da expressão acima é a temperatura nuclear (MeV) 

para a produção de nêutrons em núcleos pesados. O primeiro termo corresponde aos 

nêutrons de evaporação e o segundo aos de emissão direta. 

(2 – 3) 

(2 – 4) 
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2.3 – Interação dos Nêutrons com a Matéria 

2.3.1 – Formas de Interação 

Os nêutrons não possuem carga elétrica, logo, não interagem com campos 

eletromagnéticos. Deste modo, sua interação ocorre diretamente com os núcleos dos 

átomos (Figura 2.3). Os principais processos de interação podem ser classificados 

como: espalhamento e absorção (LAMARSH, 1966). 

Espalhamento: 

• Espalhamento Elástico (n,n): A interação é dada por uma simples transferência 

de energia cinética e de momento, como o choque elástico de duas esferas 

rígidas. Neste caso, a estrutura nuclear não é alterada. 

• Espalhamento Inelástico (n,n’): O nêutron incidente deve possuir energia 

superior a um limiar; um outro nêutron é emitido pelo núcleo composto, que 

atinge o seu estado fundamental emitindo, na maioria das vezes, raios gama. 
 

Absorção: 

• Captura Radioativa: O núcleo quando atingido por um nêutron passa para um 

estado excitado energeticamente, atingindo a estabilidade pela emissão de um 

ou mais fótons ou partículas. Podem ocorrer reações do tipo (n,p); (n,2n); (n, γ) 

ou (n,α). 

• Fissão Nuclear: O núcleo de um átomo pesado é separado em dois ou mais 

fragmentos quando atingido por um nêutron e, em geral, são produzidos dois 

ou três novos nêutrons.  
 

 

          Figura 2.3 – Ilustração das principais interações dos nêutrons com a matéria. 
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2.3.2 – Seção de Choque para Nêutrons 

A probabilidade de ocorrência para a interação nêutron-núcleo é caracterizada 

por meio da seção de choque microscópica total (σt). Esta pode ser interpretada como 

uma área efetiva que um núcleo alvo apresenta ao nêutron incidente, fornecendo a 

probabilidade de ocorrência de uma reação nuclear envolvendo um único nêutron. Os 

parâmetros que determinam o comportamento da seção de choque são: a energia dos 

nêutrons incidentes e a estrutura nuclear dada como alvo. 

 A unidade de seção de choque microscópica é o barn (b), medida em 

dimensões de área, 1b = 10-24 cm2. A seção de choque microscópica total é dada por: 

 

Onde σa, é seção de choque microscópica de absorção e, σe, é a seção de choque 

microscópica de espalhamento. 

As seções de choque de absorção e de espalhamento ainda podem ser 

separadas em frações distintas inerentes a cada tipo de reação específica. Por 

exemplo, a seção de choque de absorção pode ser dividida em duas seções de 

choque microscópicas, uma de captura radioativa e a outra de fissão. Já a seção de 

choque de espalhamento também pode ser separada em duas seções de choque 

microscópicas, uma de espalhamento elástico e a outra de espalhamento inelástico. A 

Figura 2.4 ilustra um exemplo do comportamento de diferentes seções de choque. 

 

Figura 2.4 – Seção de choque vs. energia para nêutrons interagindo com chumbo 
(EMBID et al, 1999). 

(2 – 5) 
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2.3.3 – Descrição Matemática para a Interação dos Nêutrons com a Matéria 

Supondo que um alvo de espessura X seja colocado no trajeto de um feixe de 

nêutrons monoenergético e unidirecional com intensidade I0, teremos assim, a 

seguinte situação mostrada abaixo (Figura 2.5). 

                                                    

 

Figura 2.5 – Ilustração do comportamento dos nêutrons ao incidir em um alvo. 

 

           Considerando que tanto o alvo quanto a região sensível de detecção sejam 

muito pequenos, pode-se dizer que o ângulo sólido formado pelo arranjo também é 

muito pequeno. Sendo assim, teoricamente, cada nêutron que interagir com o alvo, 

será descontado do feixe para fins de detecção. E somente os nêutrons que não 

interagirem irão alcançar o detector. 

           Sendo I(x) a intensidade dos nêutrons que não interagiram após penetrar uma 

distância x no alvo, I0 a intensidade do feixe incidente, N a densidade nuclear do alvo e 

σt a seção de choque microscópica total no alvo. A seguinte relação para espessuras 

infinitesimais pode ser escrita (LAMARSH, 1966): 

 

           Integrando a equação acima é possível descrever tal fenômeno para dimensões 

maiores. Obtendo assim a equação abaixo: 

 

           O produto da densidade nuclear do alvo com a sua seção de choque 

microscópica total (Σ = N. σt) fornece a seção de choque macroscópica (Σ), muito 

utilizada em equações teóricas de reatores. Apesar de normalmente Σ ser denominada 

como “seção de choque”, Σ não representa uma área, sendo expresso em unidades 

Feixe Incidente 

Alvo Feixe Primário 

Nêutrons Espalhados 

(2 – 6) 

Espessura X 

(2 – 7) 
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de cm-1 e pode, portanto, ser interpretado como um coeficiente de atenuação de 

nêutrons. 

Em termos de Σ, a Eq. (2 – 6) pode ser escrita como: 

            

Dividindo o primeiro termo da expressão (2 – 7) pelo I(x) do segundo termo da 

equação temos: 

 

A quantidade dI(x)/I(x) na equação acima equivale a fração de nêutrons que 

interagem com o alvo após atravessarem uma distância x no mesmo. Deste modo, é 

possível dizer que Σ.dx é a probabilidade de interação para um nêutron que atravessa 

uma espessura dx do alvo (LAMARSH, 1966). 

 

2.3.4 – Moderação dos Nêutrons por Colisões Nucleares 

Ao interagir com a matéria por espalhamento, o nêutron cede parcialmente sua 

energia ao núcleo alvo. A este processo de transferência de energia dá-se o nome de 

moderação. Logo, qualquer material que apresente uma seção de choque de 

espalhamento será um moderador de nêutrons. Porém, os parâmetros que definem se 

o material alvo é um bom moderador (alta transferência de energia na colisão nêutron-

núcleo) ou não são: o ângulo de espalhamento do nêutron após a colisão com o 

núcleo e a massa atômica deste. 

A equação que fornece a energia do nêutron após a colisão com o núcleo pode 

ser dada por (DUDERSTADT e HAMILTON, 1976): 

 

Onde ‘E0’ é a energia inicial do nêutron, ‘A’ é a massa atômica do material moderador 

e ‘φ’ o ângulo de espalhamento no referencial do centro de massa. 

 

 

(2 – 8) 

(2 – 9) 

(2 – 10) 
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Para entender a relação entre o número de colisões necessárias para que um 

nêutron ceda uma determinada quantidade de energia ao material alvo, pode-se definir 

um parâmetro chamado perda média logarítmica que, como o nome diz, mede, para 

um dado material, a perda média de energia de um nêutron em escala logarítmica. 

Logo, para determinar em média quantas colisões seriam necessárias para reduzir a 

energia de um nêutron de E1 para E2, basta calcular a razão (ZAMBONI, 2007): 

 

Onde E1 e E2 são, respectivamente, a energia inicial e final do nêutron após N colisões 

e ‘ζ’ é o parâmetro de perda média logarítmica. 

Alguns valores típicos de ζ podem ser encontrados na Tabela 2.1, juntamente 

com uma estimativa do número médio de colisões necessárias para reduzir a energia 

de um nêutron de 2 MeV à faixa térmica (ou seja, E ~ 0,4 eV); como se pode perceber, 

elementos leves moderam o nêutron mais rapidamente de forma que o material mais 

eficaz para isso é o hidrogênio – por isso muitas vezes usa-se água ou parafina para 

este fim. 

 

Tabela 2.1 – Valores da perda média de energia para alguns materiais; a última coluna 
ilustra quantas colisões seriam necessárias para reduzir a energia de um nêutron de 2 
MeV à faixa térmica (ZAMBONI, 2007). 

Material Número de Massa ζ 18,2/ ζ 

Hidrogênio 1 1 18 

Deutério (2H) 2 0,725 25 

Hélio 4 0,425 43 

Lítio 7 0,268 68 

Berílio 9 0,209 87 

Carbono 12 0,158 115 

Oxigênio 16 0,120 152 

Urânio 238 0,008 2172 

 

(2 – 11) 
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2.4 – Classificação dos Nêutrons Quanto à Faixa Energética 

 De acordo com o tipo de processo físico com que os nêutrons são ejetados dos 

núcleos eles podem possuir vários valores possíveis de energia, como é o caso dos 

nêutrons produzidos por reações fotonucleares. Deste modo, a divisão de um espectro 

contínuo em faixas de energia se faz extremamente útil, tendo em vista que as 

propriedades de atenuação dos nêutrons variam dependendo do intervalo energético 

de interesse. Portanto, a divisão do espectro em faixas de energia não é algo rígido, 

podendo variar de acordo com a necessidade do estudo em questão. Neste caso, a 

classificação adotada foi dada por Zamboni (ZAMBONI, 2007), disposto na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Classificação dos nêutrons de acordo com sua energia cinética. 

Classes Faixa de Energia (eV) 

Lentos 0 < E < 10-3 

Frios E < 0,01 

Térmicos 0,01 < E < 0,5 

Epitérmicos 0,5 < E < 104 

Ressonância 1 < E < 102 

Rápidos 103 < E < 20x106 

Ultra-rápidos E > 20x106 

 

2.5 – Noções Básicas de Grandezas Radiológicas 

2.5.1 – Grandezas Radiométricas 

 As grandezas radiométricas são utilizadas para caracterizar qualquer campo de 

irradiação, independentemente do tipo da radiação emitida (ATTIX, 1986). 

2.5.1.1 – Fluência (Φ) 

 A fluência pode ser definida como o quociente do número de partículas 

incidentes dN sobre uma esfera de secção de área dA. O número de partículas N 
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pode corresponder a partículas emitidas, transferidas ou recebidas, expressa pela 

equação abaixo. Esta grandeza é dada no SI em m-2. 

 

2.5.1.2 – Taxa de Fluência (φ) 

 A taxa de fluência pode ser definida como a taxa de variação da fluência em 

relação ao tempo, dada pelo quociente de dΦ por dt. Unidade no SI dada em m-2s-1. 

 

2.5.1.3 – Fluência de Energia (Ψ) 

 A fluência de energia pode ser definida como o quociente da energia radiante 

incidente dR sobre uma esfera de secção de área dA. Unidade no SI dada em Jm-2. 

 

2.5.1.4 – Taxa de Fluência de Energia (ω) 

 A taxa de fluência de energia pode ser definida como taxa de variação da 

fluência de energia em relação ao tempo, dada pelo quociente de dΨ por dt. Esta 

grandeza é dada no SI em Jm-2s-1. 

 

2.5.2 – Grandezas Dosimétricas 

As grandezas dosimétricas são utilizadas para caracterizar a interação entre os 

campos de irradiação e o meio material (ATTIX, 1986). 

 

 

(2 – 12) 

(2 – 13) 

(2 – 14) 

(2 – 15) 
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2.5.2.1 – Exposição (X) 

A exposição é definida como sendo o quociente de dQ por dm, onde dQ é o 

valor absoluto da carga total de íons de mesmo sinal produzidos no ar, quando todos 

os elétrons e pósitrons liberados pelos fótons no ar, em uma massa dm, são 

completamente freados no ar. Unidade no SI dada em Ckg-1. 

 

2.5.2.2 – Kerma (K) 

Kerma é uma abreviatura para Kinetic Energy Released per unit of Mass. É 

uma grandeza que quantifica a energia média transferida do campo de radiação para 

os elétrons do meio material onde ocorre a interação (εtr). Tal grandeza é definida 

como não estocástica e é somente aplicada às radiações indiretamente ionizantes, 

como os fótons e nêutrons. A unidade no SI é Jkg-1, denominada gray (Gy). 

 

2.5.2.3 – Dose Absorvida (D) 

A dose absorvida é definida como a energia média depositada pela radiação 

ionizante (dε) em um volume elementar de matéria de massa dm. A unidade no SI é o 

gray (Gy). 

 

2.5.3 – Grandezas de Proteção Radiológica 

 As grandezas de proteção radiológica são utilizadas para estimar o risco de 

ocorrência de efeitos estocásticos no homem após ser irradiado por um campo de 

radiação ionizante (ZAMBONI, 2007). 

 

 

(2 – 16) 

(2 – 17) 

(2 – 18) 
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2.5.3.1 – Dose Equivalente (HT) 

Grandeza expressa pelo somatório das doses absorvidas médias no tecido ou 

órgão (DT) ponderadas pelos fatores de peso de cada tipo de radiação envolvida no 

processo de deposição da dose (WR). A unidade no SI é o Jkg-1, e é denominada 

sievert (Sv). 

        

2.5.3.2 – Dose Efetiva (E) 

 Grandeza expressa como sendo o somatório das doses equivalentes 

ponderadas nos diversos órgãos e tecidos devido à exposição à radiação ionizante. 

Define-se HT a dose equivalente no tecido ou órgão e WT o fator de ponderação de 

órgão ou tecido. A unidade no SI é o sievert (Sv). 

                                            

2.5.4 – Grandezas Operacionais 

 As grandezas operacionais são mensuráveis e todas definidas com base na 

grandeza equivalente de dose (H), sendo esta definida pela dose pontual. O 

equivalente de dose pode ser obtido pela equação abaixo, onde Q é o fator de 

qualidade da radiação e D é a dose absorvida infinitesimal. A unidade no SI é o  

sievert (Sv). 

 

2.5.4.1 – Equivalente de Dose Ambiente [H*(d)] 

É o equivalente de dose produzido em um ponto situado a uma profundidade d 

no interior da esfera de referência ICRU submetida a um campo de radiação 

expandido e alinhado. Esta esfera possui 30 cm de diâmetro e é composta por 

material tecido equivalente. A profundidade recomendada é de 10 mm para radiação 

fortemente penetrante e 0,07 mm para radiação fracamente penetrante, sendo escrito 

como H*(d). 

(2 – 19) 

(2 – 20) 

(2 – 21) 
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2.5.4.2 – Equivalente de Dose Direcional [H’(d,ω)] 

 É o equivalente de dose produzido em um ponto localizado a uma profundidade 

d no interior da esfera ICRU em uma direção específica (ω) quando em um campo de 

radiação expandido. A profundidade recomendada é de 10 mm e 0,07 mm para 

radiações fortemente e fracamente penetrantes, respectivamente. 

2.5.4.3 – Equivalente de Dose Pessoal [HP(d)] 

 É o equivalente de dose produzido em um ponto específico a uma 

profundidade d do corpo humano. A profundidade recomendada para dose profunda é 

de 10 mm, podendo ser escrita como HP(10). 

 

2.6 – Cálculo da Espessura das Barreiras Primárias 

 

A fração da barreira de uma sala de radioterapia onde há a incidência direta do 

feixe do acelerador é chamada de barreira primária (Figura 2.6). Como o gantry gira 

360°, uma fração das paredes, do teto e do chão estará incluída como sendo parte 

integrante desta barreira primária. 

 

Figura 2.6 – Imagem da barreira primária no plano frontal de uma sala de radioterapia. 
 

 A transmissão da barreira necessária para reduzir a taxa de dose fora da sala 

de tratamento para valores inferiores ou iguais aos limites permitidos é dada por 

(MCGINLEY, 1998): 
 

 

(2 – 22) 
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onde Htr é a taxa de dose limite (Sv/semana); dprim é a distância do isocentro ao ponto 

a ser protegido, tipicamente entre 5 e 7 m; W é a carga de trabalho, dada no isocentro 

(Gy/semana); U é o fator de uso, fração do tempo que o feixe está voltado para cada 

uma das barreiras primárias, e T é o fator ocupacional, que leva em conta a ocupação 

da área a ser protegida.  

 

No Brasil, a maioria dos projetistas de salas de tratamento radioterápico leva 

em conta o valor de W como sendo de 1000 Gy/semana, baseados no valor dado pela 

NCRP 49 (NCRP, 1976). Valores típicos de U podem ser: U (chão) = 3/7; U (teto) = 

2/7; U (paredes) = 2/7. Para T, temos: T (escritórios) = 1; T (sala de controle) = 1; T 

(corredores) = 1/5; T (áreas desocupadas) = 1/40. 

 

As espessuras das barreiras são então calculadas pela aplicação dos valores 

das TVL (camadas deci-redutoras), baseado na energia dos fótons e no tipo de 

material da barreira. Neste caso o número de TVL’s é dado pela (NCRP, 2005): 
 

 
 

Para valores típicos de distâncias dprim , n varia entre 5 e 6, e a espessura L da barreira  

é dada por: 
 

 

 

onde a primeira camada deci-redutora (TVL1) e as camada deci-redutoras de equilíbrio 

(TVLe) foram utilizadas para levar em conta mudanças espectrais da radiação, como é 

o caso de interações dentro da barreira. 

 

No caso de barreiras laminadas, a transmissão total do feixe de fótons 

produzidos pelo acelerador linear será o produto dos fatores de transmissão de cada 

material individual na barreira. Como por exemplo: concreto, ferro e chumbo (NCRP, 

2005). No entanto, esta aproximação não considera que neste processo de interação 

dos fótons com a barreira irá ocorrer produção de fotonêutrons, se a energia dos 

fótons for suficiente, e a conseqüente produção de raios gama de captura, que ocorre 

devido à absorção de nêutrons no interior da própria barreira. 

 

 

(2 – 23) 

(2 – 24) 
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2.7 – Cálculo do Equivalente de Dose para Nêutrons em Barreiras Laminadas 

 

Como exposto anteriormente, existem alguns casos em que a barreira primária 

não é composta exclusivamente de concreto comum. Isso ocorre quando há uma 

restrição no espaço disponível para construção ou adaptação da barreira. Nestes 

casos a busca por materiais de alto número atômico leva à utilização de materiais 

metálicos no intuito de se obter uma blindagem adequada. No entanto, a barreira 

composta por concreto e metal (geralmente o ferro ou o chumbo) pode se tornar uma 

fonte potencial de fotonêutrons, resultando em uma exposição adicional aquém e além 

da blindagem (MCGINLEY, 1992a e 1992b).  

 

Um aspecto importante que deve ser relatado é que a radiação espalhada pela 

barreira primária não tem energia o suficiente para produzir fotonêutrons na barreira 

secundária. Além disso, a intensidade da radiação de fuga do cabeçote é muito 

pequena para produzir um número significante de nêutrons seja qual for a barreira. 

Isso mostra que o problema de radioproteção gerado pela produção de nêutrons é 

exclusivo das barreiras primárias (NCRP, 2005). 

 

Os aceleradores lineares que potencialmente podem produzir os fotonêutrons 

em barreiras primárias laminadas são aqueles capazes de gerar fótons com energia 

superior ou igual a 10 MeV (FACURE et al, 2008). Entretanto, a produção de 

fotonêutrons não depende somente da energia do acelerador, depende também do 

metal constituinte da barreira que influencia diretamente tal produção.  

 

Atualmente, a única ferramenta disponível na literatura capaz de estimar as 

doses de nêutrons além das barreiras laminadas é dada por (MCGINLEY, 1992a): 

 

             

 

Onde ‘Hn’ é o equivalente de dose ambiente de nêutron por semana (µSv.semana-1), 

‘D0’ é a dose absorvida de raios-X por semana no isocentro (cGy.semana-1), ‘R’ é o 

coeficiente de produção de nêutrons (µSv.cGy-1.m-2), ‘Fmax’ é a área máxima do 

tamanho de campo no isocentro (m2), ‘tm’ é a espessura da lâmina metálica (m), ‘t1’ é a 

(2 – 25) 
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espessura da primeira camada de concreto (m), ‘t2’ é a espessura da segunda camada 

de concreto (m), ‘0,3’ é a distância em metros da superfície externa da barreira ao 

ponto de ocupação, ‘TVLx’ é a camada deci-redutora em concreto para o feixe primário 

de raios-X (m) e ‘TVLn’ é camada deci-redutora em concreto para o espectro de 

nêutrons ejetado da lâmina metálica. 

Os únicos valores para o coeficiente R disponíveis na literatura foram medidos 

por McGinley (MCGINLEY, 1992a), com condições experimentais não detalhadas, em 

chumbo e ferro, e para feixes de 15 e 18 MV. Os valores obtidos pelas medições em 

aceleradores de 18MV foram de 19 e 1,7 µSv.cGy-1.m-2 em chumbo e ferro, 

respectivamente; já o valor de R diminui para 3,5 µSv.cGy-1.m-2 em chumbo para 

aceleradores de 15MV. Adicionalmente, o valor da TVLn dado como 25 cm (NCRP, 

2005) é descrito com uma estimativa conservadora, não sendo informado para qual 

energia e elemento metálico ele foi obtido. 

 

Nesta equação, o fator R não depende da espessura das barreiras laminadas 

que estão sendo empregadas e varia linearmente com a área do campo de irradiação, 

sendo somente considerado para energias de 15 e 18 MeV. Portanto, esta equação só 

serviria para condições muito específicas, e para aceleradores de 15 e 18 MV. Além 

disso, não há nenhum parâmetro, na equação em questão, que leve em conta a 

distância do isocentro à face interna da barreira. Logo, a equação poderia produzir 

respostas inconsistentes e vir a não ser um bom modelo para descrever o caso real. 

 

 A configuração básica de uma barreira primária laminada pode ser 

representada pela Figura 2.7, onde pode ser observada cada uma das espessuras t1, 

t2 e tm. Na adaptação ou construção de barreiras primárias laminadas podem surgir 

casos particulares: como é o caso onde t1 ou t2 é igual a zero. 

 

Figura 2.7 – Imagem da configuração de camadas de uma barreira primária laminada. 



23 
 

Capítulo 3 

 

Materiais e Métodos 
 

3.1 – O Método de Monte Carlo e a Simulação do Transporte da Radiação na 

Matéria Utilizando o Código MCNP  

 A origem do método de Monte Carlo se deu pela revisão de uma técnica 

matemática conhecida do século passado. Tal técnica foi utilizada como ferramenta de 

pesquisa por um grupo de cientistas envolvidos no projeto Manhattan, destinado ao 

desenvolvimento da bomba atômica em 1944 - durante a segunda guerra mundial. 

Curiosamente, o nome do método de ‘Monte Carlo’ foi dado por John Von Neumann e 

Stanislaw Marcin Ulam, fazendo referência à famosa cidade de Mônaco, onde se 

encontram alguns dos mais famosos cassinos do mundo. Essa associação foi feita 

porque o método baseia-se no uso de números aleatórios, assim como a roleta dos 

cassinos de Monte Carlo (ZAIDI E SGOUROS, 2003). 

O método de Monte Carlo se baseia em ferramentas estatísticas e tem a 

finalidade de solucionar problemas no âmbito matemático e físico utilizando uma 

sequência de números aleatórios para a realização de uma simulação. Em outras 

palavras, solucionar um problema com o Método de Monte Carlo consiste em realizar 

uma simulação matemática do fenômeno de interesse em vez de solucionar a 

equação ou conjunto de equações que o regem. Assim, qualquer cálculo de Monte 

Carlo consiste na criação de um modelo do fenômeno de interesse e em sua 

representação através de uma função distribuição de probabilidade. Para simular a 

evolução do fenômeno e estimar as respostas desejadas através de médias, o 

programa de Monte Carlo é alimentado por um gerador de números aleatórios utilizado 

para a amostragem dos vários eventos que ocorrem durante os processos de 

interesse. Essas amostragens são realizadas através das distribuições de 

probabilidade conhecidas e que caracterizam os processos referentes aos fenômenos 

em questão. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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3.1.1 – O Código MCNP 

 O código Monte Carlo N-Particle (MCNP) foi desenvolvido pelo Laboratório 

Nacional de Los Alamos da Universidade da Califórnia. O seu principal programador 

foi o Dr. Thomas N. K. Godfrey que contribuiu para o desenvolvimento do código de 

1975 a 1989 (AUCOLFFE, 1985). A linguagem do código segue rigorosamente o 

padrão ANSI FORTRAN 77 e possui um corpo muito conciso no que diz respeito ao 

número de linhas de programação. Sendo assim, o código segue um estilo de 

programação bastante resumida, onde suas sub-rotinas não ultrapassam muitas 

páginas e podem ser facilmente compreendidas. No entanto, este estilo não se 

enquadra na filosofia atual de programação, mas serviu para as necessidades iniciais 

do MCNP e foi preservado desde então como um estilo sucinto. 

 O MCNP é um código reconhecido internacionalmente para a análise do 

transporte da radiação na matéria. Tal código é capaz de realizar o transporte de 

nêutrons e fótons, bem como o transporte de elétrons e o transporte acoplado entre 

essas partículas. Logo, torna-se óbvio que há um extenso número de aplicações 

desse código, uma vez que há inúmeras possibilidades de modelos que envolvam 

transporte de radiação na matéria, tais como: desenvolvimento de blindagens, projetos 

de reatores, análise de criticalidade, aplicações em radioterapia, medicina nuclear e 

áreas afins. 

 Uma das grandes vantagens do MCNP é o amplo leque de possibilidades na 

criação de geometrias, podendo ser das mais simples às mais complexas. Deste 

modo, o código se adapta tanto aos problemas que exigem geometrias simples quanto 

aos que exigem a criação de estruturas muito complexas. Além disso, o código conta 

com vastas bibliotecas de seção de choque (pontuais, discretas ou multigrupo) e 

informações relevantes sobre a maioria dos elementos químicos (incluindo seus 

isótopos). 

Para que seja executada uma simulação no código MCNP, não é necessário 

modificar o código fonte do programa, basta inserir um arquivo de entrada (input) com 

uma estrutura específica. Tal arquivo deve possuir uma estrutura que permita ao 

usuário especificar o tipo de fonte, de detector, a configuração geométrica e as 

condições gerais do modelo desejado. 
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3.1.2 – Estrutura dos Dados de Entrada do MCNP 

A estrutura de um arquivo de entrada do MCNP possui a seguinte forma (Figura 3.1): 

 

 

Bloco de Título/Mensagem {opcional} 

Cartões de Células {Bloco1} 

. 

. 

 

Linha em branco delimitadora 

 

Cartões de Superfícies {Bloco2} 

. 

. 

 

Linha em branco delimitadora 

 

Cartões de Dados {Bloco3} 

. 

. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema simplificado da estrutura de um arquivo de entrada do MCNP. 

 

3.1.2.1 – Título do Problema 

 O título do problema (opcional) é geralmente inserido na primeira linha que 

aparece nos dados de entrada do MCNP. Esta linha deve conter informações 

suficientes para identificar o problema que será simulado. No entanto, recomenda-se 

descrever sucintamente o problema, pois a descrição deste aparecerá em várias 

partes do arquivo de saída do MCNP e, além disso, as demais linhas estão limitadas a 

80 colunas. 
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3.1.2.2 – Cartões de Células ou Bloco1 

Nesta parte dos dados de entrada, é feita a configuração da geometria do 

problema em questão. Tal configuração parte da criação de elementos volumétricos 

que, por sua vez, são formados por uniões ou interseções de formas geométricas pré-

definidas, como planos, esferas, elipsóides, dentre outras, que são selecionadas e 

descritas no item a seguir. Além da construção da geometria, no bloco1 é possível 

definir a densidade do material utilizado, bem como estabelecer os fatores de peso 

para os processos de interação da radiação com a matéria para os diferentes tipos de 

radiação (fóton, elétron e nêutron). 

3.1.2.3 – Cartões de Superfícies ou Bloco2 

 O bloco2 é o local onde são geradas e definidas as superfícies no MCNP, ou 

seja, é a parte dos dados de entrada em que são selecionadas as formas a serem 

utilizadas na representação geométrica do problema. Este bloco utiliza o sistema de 

coordenadas cartesianas em três dimensões (x, y, z) e, tais superfícies podem variar 

desde simples planos até as mais complexas geometrias em 3D. 

3.1.2.4 – Cartões de Dados ou Bloco3 

 O bloco de dados é a estrutura no arquivo de entrada onde são definidas as 

propriedades físicas dos materiais envolvidos, as especificações sobre a fonte e os 

parâmetros de saída no MCNP. 

 Para a especificação de materiais no MCNP, são envolvidos os seguintes 

elementos: (a) identificação numérica para cada material envolvido, (b) composição 

isotópica do material e (c) compilação das seções de choque utilizadas. Os dois 

primeiros elementos são especificados pelo usuário e o último faz parte de um banco 

de dados do MCNP que será utilizado ao executar o programa. 

 O comando para a escolha da fonte e o tipo de radiação emitido por ela no 

programa MCNP pode ser muito flexível, gerando parâmetros que serão utilizados 

para definir todas as características de uma fonte em questão. Como por exemplo, a 

escolha do tipo de radiação emitida pela fonte, espectro energético da radiação, 

direção e forma do feixe, geometria da fonte, entre outros. 
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3.2 – Comparação da Equação com o Código Monte Carlo MCNP  

Primeiramente, com o propósito de verificar a validade da equação que estima 

as doses de nêutrons além das barreiras laminadas (MCGINLEY, 1992a), foi feita uma 

comparação entre os resultados provenientes das simulações utilizando a versão 

MCNPX do MCNP e os resultados calculados pela equação em questão. 

 A fim de estabelecer uma comparação entre os resultados produzidos pelo 

MCNPX e pela equação 2-25, foram simulados casos de salas de radioterapia com 

dimensões reais em que o feixe de fótons produzido pelo acelerador incide em 

diferentes configurações das barreiras primárias laminadas. 

A validação das simulações no MCNPX foi feita pela comparação entre os 

resultados experimentais de (CARDMAN, 1981) e os obtidos pelo código para o 

mesmo arranjo experimental. 

 Para os cálculos apresentados neste tópico, foi considerado um feixe 

radioterápico divergente cujo colimador foi configurado para sua abertura máxima, 

produzindo um campo 40 x 40 cm2. A distância do isocentro até a face interna da 

barreira primária foi fixada como sendo de 4 metros. Foi fixado também, a 30 cm da 

face externa da barreira primária (na mesma direção do feixe de fótons), o detector 

que estima o equivalente de dose de nêutrons. Quanto aos espectros de energia 

utilizados para o feixe de fótons, estes foram escolhidos como sendo um de 15 MeV e 

o outro de 18 MeV, descritos por Daryoush e Rogers (DARYOUSH e ROGERS, 2002). 

A composição da barreira primária foi considerada como sendo uma 

combinação de concreto comum e de lâminas metálicas (barreira laminada). Os 

metais utilizados para este fim foram o ferro e o chumbo, ambos com número atômico 

elevado e potencialmente uma fonte secundária de nêutrons.  

Para o propósito de cálculo em geral, ou seja, tanto para o MCNPX quanto 

para a equação estudada, as lâminas metálicas consideradas foram posicionadas em 

três localizações distintas: na superfície interna da barreira de concreto, no meio da 

barreira de concreto e na superfície externa da barreira de concreto. A espessura total 

da barreira foi configurada para ter 4, 5 ou 6 TVLs, levando em consideração valores 

típicos para uma sala que abriga um acelerador linear cujos espectros de fótons 

produzidos possam alcançar 15 ou 18 MeV.  

Para fins de simplificação, segue na próxima página, em três etapas, a 

descrição dos arranjos que serviram de base para os cálculos e simulações. Tais 
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arranjos são hipotéticos, porém poderiam ser encontrados em uma sala típica de 

radioterapia. Os parâmetros que foram ditos fixos logo acima não serão repetidos, mas 

subentende-se que eles fazem parte dos arranjos que serão descritos.  

Na primeira etapa foi utilizado o chumbo como material metálico e o espectro 

de 18 MeV para o feixe de fótons que emerge do acelerador. As espessuras das 

lâminas de chumbo escolhidas nessa etapa foram de 5.7 cm e 11.4 cm, o que 

corresponde a 1 e 2 TVL’s respectivamente. Quanto ao restante da barreira, esta foi 

composta por concreto comum (nas três etapas). No total, para essa configuração são 

dezoito arranjos distintos, ou seja, duas espessuras metálicas diferentes para cada 

tipo de localização do chumbo na barreira (dentro da sala, no meio da barreira e fora 

da sala) mais três casos de espessuras possíveis da barreira (4, 5 ou 6 TVLs). 
 

Na segunda etapa o material metálico utilizado continua sendo o chumbo, 

porém o espectro de fótons passou a ser de 15 MeV. A espessura da lâmina de 

chumbo escolhida nessa etapa foi de 11.4 cm, o que corresponde a 2 TVLs. Nota-se 

que não foi inserida a espessura correspondente a 1 TVL, pois em um espectro de 

menor energia e para esta espessura a produção de nêutrons é menor o que levaria a  

incertezas muito elevadas. Então, para essa configuração são nove arranjos distintos, 

ou seja, uma espessura metálica para cada tipo de localização do chumbo na barreira 

mais três casos de espessuras possíveis da barreira. 
 

Já na terceira etapa foi utilizado o ferro como material metálico e o espectro de 

18 MeV para o feixe de fótons. A espessura da lâmina de ferro escolhida nessa etapa 

foi de 22 cm, o que corresponde a 2 TVLs. Novamente não foi inserida a espessura 

correspondente a 1 TVL pelo mesmo motivo descrito na segunda etapa. Logo, para 

essa configuração o número de arranjos é dado como nove, seguindo a mesma linha 

de raciocínio da etapa anterior. 

Ao todo, para verificar a validade da equação (MCGINLEY, 1992a), foram 

comparados os trinta e seis resultados de equivalente de dose ambiente de nêutrons 

proveniente das simulações com o mesmo número de resultados oriundos da equação 

estudada. 

Os resultados das simulações no MCNPX foram obtidos utilizando o comando 

F5 “tally” em conjunto com os cartões DF e DE para converter a fluência neutrônica 

obtida de partículas/cm2 em equivalente de dose ambiente (Sv). Para reduzir as 

incertezas a um nível aceitável, o número médio de histórias simuladas foi de 4x107. 

Todos os equivalentes de dose ambiente para nêutrons gerados como resultados das 
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simulações no MCNPX são normalizados por gray de dose absorvida de fótons no 

isocentro. 

Para as simulações desse tópico e do tópico 3.5 foi utilizado o concreto comum 

cuja densidade é de 2,35 g.cm-3 (NCRP, 2005). Quanto à composição do concreto, 

esta foi baseada em Jaeger e colaboradores (JAEGER et al, 1975). 
 

3.3 – Análise do Comportamento do Equivalente de Dose Ambiente de Nêutrons 

em Função do Tamanho de Campo e da Espessura de uma Lâmina Metálica 

O segundo passo utilizando o código MCNP foi analisar o comportamento do 

equivalente de dose ambiente de nêutrons em função do tamanho de campo e da 

espessura do material metálico utilizado como barreira. 

Neste tópico, foi considerado o mesmo esquema geométrico da Figura 3.2, 

descrito no tópico 3.4. No entanto, para esse estudo, o espectro escolhido foi de 18 

MeV e o material metálico utilizado foi somente o chumbo, ambos parâmetros fixos. 

Nesta etapa, setenta arranjos foram obtidos pela combinação de cinco 

diferentes tamanhos de campo e de quatorze espessuras distintas. Deste modo há um 

número razoável de resultados para ser utilizado em um gráfico de equivalente de 

dose ambiente de nêutrons versus espessura de chumbo, onde cada linha representa 

um tamanho de campo distinto. 

Os resultados foram dados pelo comando F5 “tally” em conjunto com os 

cartões DF e DE e o número médio de histórias simuladas foi de 3x107. 

3.4 – Cálculo do Coeficiente de Produção de Nêutrons ‘R’ 

Com o objetivo de obter um fator R que não esteja limitado somente aos 

espectros de 15 e 18 MeV e que varie tanto com o tamanho de campo quanto com as 

espessuras das barreiras, foram realizadas várias simulações no MCNPX. 

 As simulações que foram feitas para a obtenção de um fator R mais “amplo” 

consideraram um feixe radioterápico divergente incidindo sobre uma placa metálica 

(ferro ou chumbo) com os seguintes tamanhos de campo (F): 5x5cm2, 10x10cm2, 

20x20cm2, 30x30cm2 e 40x40cm2. A espessura desta placa (E) foi configurada para 

variar de 1cm a 30cm, sendo que até 10cm a placa variou em passos de 1cm, já de 

10cm em diante os passos variaram de 5 em 5cm. A distância entre a origem do feixe 

e a face da placa foi fixada como sendo de 1,10m e os espectros de energia utilizados 

para o feixe de fótons foram de 10, 15, 18 MeV (DARYOUSH e ROGERS, 2002). Além 
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disso, foram posicionados 2 detectores: o primeiro ficou localizado a 10 cm antes da 

placa a fim de medir a dose de fótons a 1m da origem do feixe (Dx) e o segundo foi 

posicionado 10 cm após a placa com a finalidade de medir o equivalente de dose de 

nêutrons produzidos pelos fótons no metal (Hn). O esquema é mostrado na Figura 3.2. 

 

     Figura 3.2 – Ilustração do esquema utilizado para a obtenção dos novos fatores R. 

Para uma dada energia de espectro (10, 15 ou 18 MeV) e um determinado 

material metálico (ferro ou chumbo) o número de arranjos levando em conta a variação 

das espessuras da placa para cada tamanho de campo totaliza setenta arranjos 

diferentes. Ao todo, variando também as energias dos espectros e o material utilizado, 

obtiveram-se trezentos e cinquenta arranjos. Vale ressaltar que não foi considerada a 

combinação do elemento ferro com o espectro de 10 MeV em nenhuma das etapas 

desse trabalho, pois nesta configuração não haveria ejeção de nêutrons pelo fato 

deste elemento apresentar a energia limiar de produção de fotonêutrons acima da 

energia máxima do espectro. 

Os cálculos realizados para a obtenção dos novos fatores R para cada arranjo 

específico foram dados pela equação (3 – 1), onde ‘Hn’ é o equivalente de dose 

ambiente de nêutrons obtido após a placa metálica (µSv), ‘F’ é a área do tamanho de 

campo (m2) e ‘Dx’ é a dose de fótons a 1 m do feixe (cGy). 

 
 

Os resultados das doses de fótons e dos equivalentes de dose ambiente de 

nêutrons foram novamente obtidos utilizando o comando F5 “tally” em conjunto com os 

(3 – 1) 
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cartões DF e DE. Com a finalidade de produzir incertezas baixas o número médio de 

histórias simuladas foi de 3,5x107. 
 

3.5 – Cálculo das Camadas Deci-redutoras para Nêutrons em Concreto 

Este tópico foi criado no intuito de obter valores mais precisos das TVLs para 

nêutrons em concreto, uma vez que as informações que estão disponíveis na (NCRP, 

2005) ou não estão de uma maneira muito clara ou quando há uma informação direta, 

esta é dada como uma estimativa conservadora sem explicitar qual a energia e o 

material que gerou o espectro de nêutrons. 

Primeiramente, para o cálculo das TVLs deve ser determinada qual a 

espessura de chumbo e de ferro que produz a maior dose de nêutrons após uma placa 

destes materiais. Para isso foi simulado um feixe divergente de fótons com tamanho 

de campo 40x40cm2 incidindo sobre uma placa metálica (ferro ou chumbo) com 

espessura variável. A espessura da placa (En) foi configurada para variar de 1 a 10cm 

em passos de 0,5cm. A distância entre a origem do feixe e a face da placa foi fixado 

como sendo de 1,10m e os espectros de energia utilizados para o feixe de fótons 

foram de 10, 15, 18 MeV (DARYOUSH e ROGERS, 2002). Além disso, foram 

posicionados 2 detectores: o primeiro ficou localizado a 10 cm antes da placa a fim de 

medir a dose de fótons a 1m da origem do feixe (Dx) e o segundo foi posicionado 1 cm 

após a placa com a finalidade de medir o equivalente de dose de nêutrons (Hn) 

produzidos pelos fótons no metal desta placa. A Figura 3.3 ilustra esta geometria. 
 

Para obtenção dos resultados o número médio de histórias simuladas foi de 

4x108 e o comando utilizado foi o F5 “tally” em conjunto com os cartões DF e DE. 

 

 

Figura 3.3 – Ilustração do esquema simulado para determinar a maior dose de 
nêutrons após uma placa de chumbo ou de ferro. 



32 
 

 Posteriormente, com o objetivo de obter as TVLs para nêutrons em concreto, 

foram realizadas novas simulações em que a geometria da Figura 3.3 foi mantida, 

contudo, a espessura da placa metálica (ferro ou chumbo) foi fixada na configuração 

de máxima dose de nêutrons no detector ‘Hn1’. Além disso, foi inserido um bloco de 

concreto com uma espessura variável cuja face anterior está à 2cm da placa metálica 

(Figura 3.4). A espessura deste bloco foi configurada para variar de 2,5cm a 20cm em 

passos de 2,5cm. Um detector adicional foi posicionado 1cm após o bloco de concreto 

com a finalidade de estimar o equivalente de dose de nêutrons destas partículas 

transmitidas (Hn2). Por fim, os espectros de energia utilizados para o feixe de fótons 

foram os mesmos das simulações feitas na etapa anterior (10, 15, 18 MeV). 
 

 

Figura 3.4 – Imagem do esquema simulado para a obtenção das TVLs para nêutrons 
em concreto. 

 

Para a obtenção das TVLs foram feitas as divisões dos equivalentes de dose 

ambiente de nêutrons do detector Hn2 pelos equivalentes de dose ambiente de 

nêutrons do detector Hn1, de modo a construir um gráfico de transmissão. 

Os resultados dos equivalentes de dose de nêutrons foram obtidos a partir do 

comando F5 “tally” em conjunto com os cartões DF e DE. O número médio de histórias 

simuladas foi de 5x108. 
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Capítulo 4 

 

Resultados e Discussão 
 

4.1 – Validação da Geração de Fotonêutrons com o Código MCNPX 

A validação das simulações no MCNPX foi feita utilizando-se os dados obtidos 

por Facure e colaboradores (FACURE et al, 2008). Na referência citada foi executado 

um conjunto de inputs no intuito de reproduzir os resultados experimentais de 

Cardman (CARDMAN, 1981) para o espectro do decaimento de nêutrons observado 

para chumbo-208 após a excitação por raios gama de 13,27MeV. Fazendo uma 

comparação entre os resultados das simulações e os valores medidos, pode-se 

concluir que há uma boa concordância entre esses valores, uma vez que a área 

comum entre os dois gráficos corresponde a 80%, como mostrado na Figura 4.1. As 

incertezas das simulações encontram-se abaixo de 1%. Todos os resultados 

mencionados nesse tópico se referem à produção de nêutrons em chumbo, porém não 

há razão para não acreditar que o comportamento seria semelhante com ferro. 

       

Figura 4.1 – Comparação entre os valores experimentais e simulados para o espectro 
de emissão de nêutrons gerado pela incidência de raios gama de 13,27MeV em 
lâminas de chumbo-208 (FACURE et al,2008). 
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4.2 – Resultados das Taxas de Equivalente de Dose Ambiente de Nêutrons Além 
das Barreiras Laminadas  

As taxas de equivalente de dose ambiente (µSv/sem) para nêutrons obtidas 

tanto pela equação estudada quanto pelo código MCNPX podem ser encontradas nas 

Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. Todos os resultados fornecidos pelo MCNPX são normalizados 

por gray de dose absorvida no isocentro devido aos raios-X do feixe do acelerador. 

Logo, para a obtenção dos resultados das taxas de equivalente de dose de nêutrons 

em µSv/semana, foi necessário multiplicar cada resultado proveniente do MCNPX pela 

carga de trabalho semanal do acelerador, cujo valor médio é de 1000 Gy/semana. 

Tabela 4.1 – Taxas de equivalente de dose ambiente de nêutrons produzidas por um 
espectro de fótons de 18 MeV para diferentes configurações de espessura e 
posicionamento do chumbo na barreira primária laminada. 

* Valores não calculados, pois as incertezas no MCNPX foram consideradas elevadas. 

 

 

Chumbo e 18 MeV 

Configuração da barreira 
Equação 
McGinley 
(µSv/sem) 

Resultado 
MCNP 

(µSv/sem) 

Incerteza 
(MCNP) 

 
 
4 
T
V
L 

1 TVL de Pb dentro da sala 1,07 7,69 14,96% 

2 TVL de Pb dentro da sala 74,22 355,00 4,49% 

1 TVL de Pb meio da barreira 19,65 134,00 19,96% 

2 TVL de Pb meio da barreira 694,13 2360,00 5,29% 

1 TVL de Pb após a barreira 1138,52 2480,00 5,11% 

2 TVL de Pb após a barreira 9336,61 22200,00 2,41% 

 
 
5 
T
V
L 

1 TVL de Pb dentro da sala * 1,26 87,65% 

2 TVL de Pb dentro da sala 1,05 7,18 10,61% 

1 TVL de Pb meio da barreira * 5,53 30,10% 

2 TVL de Pb meio da barreira 19,26 78,60 11,08% 

1 TVL de Pb após a barreira 124,84 325,00 9,30% 

2 TVL de Pb após a barreira 1047,63 2270,00 3,88% 

 
 
6
T
V
L 

1 TVL de Pb dentro da sala * 0,01 49,43% 

2 TVL de Pb dentro da sala * 0,20 78,89% 

1 TVL de Pb meio da barreira * 1,08 90,93% 

2 TVL de Pb meio da barreira 0,68 1,82 21,66% 

1 TVL de Pb após a barreira 14,00 16,87 22,51% 

2 TVL de Pb após a barreira 114,87 212,60 13,80% 
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Tabela 4.2 – Taxas de equivalente de dose ambiente de nêutrons produzidas por um 
espectro de fótons de 15 MeV para diferentes configurações de espessura e 
posicionamento do chumbo na barreira primária laminada. 

 

Tabela 4.3 – Taxas de equivalente de dose ambiente de nêutrons produzidas por um 
espectro de fótons de 18 MeV para diferentes configurações de espessura e 
posicionamento do ferro na barreira primária laminada. 

 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, pode-se 

observar que os valores resultantes das simulações no MCNPX apresentam 

discrepâncias que variam de 20,5% a 1382% quando comparados aos resultados 

oriundos da equação (MCGINLEY, 1992a). Ao analisar as discrepâncias entre os 

valores resultantes da equação mencionada e do MCNPX, foi constatado que 92.3% 

dos resultados válidos possuem discrepâncias acima dos 100%. Os resultados do 

Chumbo e 15 MeV 

Configuração da barreira 
Equação 
McGinley 
(µSv/sem) 

Resultado 
MCNP 

(µSv/sem) 

Incerteza 
(MCNP) 

4 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala 24,97 237,00 2,69% 

2 TVL de Pb meio da barreira 135,27 1180,00 3,95% 

2 TVL de Pb após a barreira 1843,32 11000,00 1,89% 

5 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala 0,42 6,23 14,88% 

2 TVL de Pb meio da barreira 5,51 58,30 12,59% 

2 TVL de Pb após a barreira 216,53 1090,00 4,65% 

6 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala * 0,10 47,81% 

2 TVL de Pb meio da barreira * 2,48 28,31% 

2 TVL de Pb após a barreira 24,86 137,00 11,39% 

Ferro e 18 MeV 

Configuração da barreira 
Equação 
McGinley 
(µSv/sem) 

Resultado 
MCNP 

(µSv/sem) 

Incerteza 
(MCNP) 

4 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala 7,78 23,90 7,77% 

2 TVL de Pb meio da barreira 47,35 124,00 6,99% 

2 TVL de Pb após a barreira 747,47 3260,00 3,21% 

5 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala * 0,50 32,79% 

2 TVL de Pb meio da barreira 1,64 3,81 20,24% 

2 TVL de Pb após a barreira 81,62 359,00 8,84% 

6 
T
V
L 

2 TVL de Pb dentro da sala * 0,02 77,65% 

2 TVL de Pb meio da barreira * 0,04 41,28% 

2 TVL de Pb após a barreira 8,95 27,30 15,89% 
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MCNPX que foram considerados válidos no que diz respeito à comparação com os 

resultados da equação estudada foram aqueles cujas incertezas ficaram abaixo de 

25%. Valor este que, em monitoração ambiental, é considerado aceitável. Cabe 

ressaltar que os resultados gerados pelo código foram todos maiores que os valores 

estimados pela equação, o que do ponto de vista da radioproteção é algo 

preocupante. Além disso, foi considerada uma distância fixa de 4 metros entre o 

isocentro e a face interna da barreira primária o que significa uma distância 

relativamente grande. A escolha deste valor para esse parâmetro foi efetuada a fim de 

reduzir a dose de nêutrons além da barreira primária, isto é, funcionando como um 

valor conservativo. Logo, levar em conta a distância entre o isocentro e a face interna 

da barreira é muito importante, uma vez que a equação estudada não a considera. 

Por fim, muitos fatores podem ser atribuídos às divergências apresentadas 

acima, tais como: a não inclusão do parâmetro distância entre o isocentro e a face 

interna da barreira, a época em que foram feitas as medidas (detectores não muito 

precisos), as condições experimentais não detalhadas para a obtenção dos fatores R, 

as informações imprecisas a respeito das TVLs de concreto para nêutrons dispostas 

na (NCRP, 2005), entre outros. 

4.3 – Dependência do Equivalente de Dose Ambiente de Nêutrons em Função do 

Tamanho de Campo e da Espessura de uma Lâmina Metálica 

 Como pode ser observado na Figura 4.2, o equivalente de dose ambiente de 

nêutrons produzido em lâminas de chumbo aumenta em função da espessura até 

chegar a um máximo e após esse máximo, o equivalente de dose diminui a medida 

que as espessuras  das lâminas de chumbo aumentam. O comportamento relacionado 

ao aumento súbito do equivalente de dose ambiente de nêutrons pode ser explicado 

como sendo uma maior interação dos fótons com o chumbo, ejetando mais nêutrons à 

medida que há um espessamento da lâmina do material e, como conseqüência, o 

detector de nêutrons localizado atrás da lâmina de chumbo acusará um maior 

equivalente de dose devido aos nêutrons ejetados. Já o decréscimo do equivalente de 

dose ocorre pelo fato de as lâminas de chumbo mais espessas funcionarem como 

espalhadoras dos nêutrons, não só removendo estes da trajetória do feixe que iria 

interagir com o detector como também reduzindo a energia dessas partículas, o que 

contribui para diminuir o equivalente de dose de nêutrons neste.  

O aumento do equivalente de dose ambiente de nêutrons em função do 

tamanho de campo, como ilustrado na Figura 4.2, pode ser explicado da seguinte 

forma: à medida que o tamanho de campo aumenta, aumenta-se também o número de 
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fótons emergentes do feixe do acelerador, logo, há um maior número de reações (γ,n) 

e, por conseguinte, o detector acusará um maior equivalente de dose de nêutrons. 

O número médio de histórias simuladas foi de 3x107, o que garantiu que as 

incertezas ficassem abaixo de 2%. 
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Figura 4.2 – Dependência do equivalente de dose de nêutrons em função do tamanho 
de campo e da espessura para uma lâmina de chumbo. 
 

4.4 – Fatores R 

Para a obtenção dos fatores R foram simulados trezentos e cinquenta arranjos 

distintos cujos resultados foram inseridos nas Tabelas 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Cada 

tabela é especificada pelo espectro de fótons e material metálico utilizados. Além 

disso, os valores dos fatores R tabelados variam não só com a espessura como 

também com o tamanho de campo. Deste modo, a quantidade de fatores R 

disponíveis abrange um grande número de configurações possíveis para o cálculo dos 

equivalentes de dose ambiente de nêutrons além das barreiras laminadas. Em relação 

às incertezas obtidas para os fatores R, todas estão abaixo de 3%. 
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v/

G
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Tabela 4.4 – Fatores R obtidos para um espectro de fótons de 10 MeV para diferentes 
configurações de espessura de chumbo e de tamanho de campo. Todos os fatores R 
são dados em µSv.cGy-1.m-2 e os tamanhos de campo em cm2. 

10 MeV e Chumbo 

Espessura (cm) 5 x 5 10 x 10 20 x 20 30 x 30 40 x 40 

1 100,80 90,70 64,00 45,22 33,13 
2 153,20 137,00 97,25 70,33 51,13 

3 172,00 156,00 115,00 79,11 59,75 

4 180,00 160,00 120,25 85,33 62,19 
5 168,40 151,00 117,25 82,89 60,31 

6 154,00 139,00 109,50 78,33 56,19 
7 141,60 129,00 99,75 74,22 55,50 

8 126,80 118,00 91,75 67,67 50,56 

9 113,20 105,00 84,50 63,22 46,50 
10 101,60 93,40 76,25 58,22 43,81 

15 58,80 55,90 47,25 37,44 29,88 

20 37,20 35,00 31,25 26,78 21,63 
25 24,20 24,10 20,90 18,67 15,75 

30 17,24 17,10 14,33 13,22 11,38 

 

Tabela 4.5 – Fatores R obtidos para um espectro de fótons de 15 MeV para diferentes 
configurações de espessura de chumbo e de tamanho de campo. Todos os fatores R 
são dados em µSv.cGy-1.m-2 e os tamanhos de campo em cm2. 

15 MeV e Chumbo 
Espessura (cm) 5 x 5 10 x 10 20 x 20 30 x 30 40 x 40 

1 1196,00 1060,00 757,50 533,33 391,88 

2 1768,00 1580,00 1132,50 805,56 584,38 
3 1948,00 1750,00 1282,50 916,67 662,50 

4 1928,00 1750,00 1300,00 943,33 687,50 

5 1820,00 1650,00 1255,00 906,67 662,50 
6 1652,00 1520,00 1167,50 846,67 625,00 

7 1480,00 1360,00 1067,50 781,11 581,88 

8 1328,00 1230,00 970,00 724,44 545,00 
9 1184,00 1110,00 885,00 673,33 503,13 

10 1056,00 996,00 800,00 621,11 465,63 

15 620,00 594,00 507,50 405,56 321,88 
20 390,00 378,00 330,00 285,56 193,75 

25 250,40 252,00 224,00 195,56 160,63 

30 178,40 173,00 158,50 142,22 118,13 
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Tabela 4.6 – Fatores R obtidos para um espectro de fótons de 15 MeV para diferentes 
configurações de espessura de ferro e de tamanho de campo. Todos os fatores R são 
dados em µSv.cGy-1.m-2 e os tamanhos de campo em cm2. 

15 MeV e Ferro 

Espessura (cm) 5 x 5 10 x 10 20 x 20 30 x 30 40 x 40 

1 68,80 62,30 44,25 31,11 22,25 
2 120,80 107,00 78,00 54,56 39,50 

3 156,40 138,00 101,00 72,44 52,63 

4 174,00 159,00 114,50 80,33 57,81 
5 181,20 169,00 124,00 86,89 64,38 

6 184,40 168,00 126,50 92,56 66,25 
7 184,40 168,00 126,75 92,56 65,63 

8 177,20 160,00 122,25 88,44 65,00 

9 164,80 150,00 116,00 87,22 62,50 
10 155,60 139,00 107,50 82,89 61,56 

15 102,40 93,10 77,25 60,67 45,81 

20 62,40 58,20 47,75 41,22 33,13 
25 38,92 37,50 32,50 28,67 22,81 

30 24,92 24,60 22,43 19,89 16,81 

 

Tabela 4.7 – Fatores R obtidos para um espectro de fótons de 18 MeV para diferentes 
configurações de espessura de chumbo e de tamanho de campo. Todos os fatores R 
são dados em µSv.cGy-1.m-2 e os tamanhos de campo em cm2. 

18 MeV e Chumbo 
Espessura (cm) 5 x 5 10 x 10 20 x 20 30 x 30 40 x 40 

1 2324,00 2070,00 1475,00 1042,22 762,50 

2 3416,00 3060,00 2212,50 1566,67 1137,50 
3 3748,00 3400,00 2475,00 1777,78 1281,25 

4 3748,00 3400,00 2500,00 1800,00 1318,75 

5 3488,00 3210,00 2412,50 1744,44 1268,75 
6 3172,00 2950,00 2225,00 1633,33 1200,00 

7 2852,00 2630,00 2057,50 1533,33 1125,00 

8 2544,00 2390,00 1870,00 1388,89 1037,50 
9 2268,00 2130,00 1690,00 1266,67 956,25 

10 2036,00 1900,00 1535,00 1166,67 875,00 

15 1184,00 1120,00 942,50 764,44 603,75 
20 732,00 707,00 620,00 523,33 425,00 

25 488,00 476,00 427,50 366,67 314,38 

30 336,80 322,00 310,00 267,78 228,75 
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Tabela 4.8 – Fatores R obtidos para um espectro de fótons de 18 MeV para diferentes 
configurações de espessura de ferro e de tamanho de campo. Todos os fatores R são 
dados em µSv.cGy-1.m-2 e os tamanhos de campo em cm2. 

18 MeV e Ferro 

Espessura (cm) 5 x 5 10 x 10 20 x 20 30 x 30 40 x 40 

1 308,80 274,00 195,00 137,78 100,63 
2 536,00 475,00 345,00 244,44 176,88 

3 688,00 615,00 445,00 316,67 225,00 

4 760,00 691,00 502,50 356,67 261,88 
5 796,00 727,00 535,00 385,56 280,00 

6 792,00 743,00 547,50 397,78 290,63 
7 784,00 712,00 540,00 388,89 285,63 

8 752,00 689,00 527,50 387,78 285,00 

9 712,00 646,00 502,50 368,89 273,13 
10 656,00 604,00 472,50 347,78 260,00 

15 416,00 392,00 327,50 250,00 190,00 

20 260,80 246,00 215,00 173,33 132,50 
25 162,40 160,00 138,75 115,56 94,38 

30 101,60 101,00 91,50 76,67 66,25 

 

Analisando os resultados das tabelas acima, pode-se notar que o 

comportamento dos fatores R em função da espessura da placa metálica é similar ao 

comportamento da dose de nêutrons na Figura 4.2, caracterizado por um aumento 

repentino e um decréscimo gradual. Isso pode ser explicado porque o equivalente de 

dose ambiente de nêutrons tem uma contribuição direta para a obtenção dos fatores 

R. Por outro lado, ao ser analisado o comportamento dos fatores R em função do 

tamanho de campo, nota-se que tais fatores diminuem à medida que os campos 

aumentam. Isso ocorre devido à normalização pela área do tamanho de campo. 

Considerando-se que somente o fator R na equação estudada varie e que as 

outras variáveis estejam fixadas para um arranjo hipotético, a utilização de tais fatores 

R dispostos nas tabelas acima implicaria em um comportamento anômalo dos 

equivalentes de dose ambiente de nêutrons calculados pela equação. Tal 

comportamento é dado pelo decréscimo do equivalente de dose ambiente de nêutrons 

à medida que o tamanho de campo aumenta. Porém, na realidade este 

comportamento ocorre de maneira inversa, como mostrado na Figura 4.2. Isso pode 

ser explicado pelo fato de os fatores R não admitirem uma normalização por área. 

Logo, tais fatores obtidos tanto neste trabalho quanto pelas medições de McGinley são 

inconsistentes para o cálculo dos equivalentes de dose ambiente de nêutrons além 

das barreiras laminadas. 
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4.5 – Camadas Deci-redutoras para Nêutrons em Concreto 

 Com o objetivo de calcular as TVLs para nêutrons em concreto, foi feita uma 

série de simulações para obter as espessuras metálicas que produzem a dose máxima 

de nêutrons quando irradiadas com um feixe de fótons. Tais espessuras são 

encontradas na Tabela 4.9. As incertezas dos equivalentes de dose de nêutrons 

relacionadas aos resultados das espessuras desta tabela estão abaixo dos 2%. 

 

Tabela 4.9 – Espessura de chumbo e de ferro (cm) que produz a maior dose de 
nêutrons devido à irradiação destes materiais com um determinado espectro de fótons. 
 

Metal Espectro de 10 MeV Espectro de 15 MeV Espectro de 18 MeV 

Chumbo 3,5 cm 3,0 cm 2,5 cm 

Ferro ---------- 6,0 cm 6,0 cm 

 

De acordo com a Tabela 4.9, as espessuras de máximo para o chumbo 

diminuem à medida que a energia máxima do espectro aumenta. Isto se deve ao fato 

de as seções de choque para produção de fotonêutrons aumentarem até 18 MeV, 

elevando assim o número de reações fotonucleares para uma lâmina delgada de 

chumbo. Logo, a espessura exigida deste material para a obtenção da máxima dose 

de nêutrons é menor. Já para o caso do ferro as espessuras de máximo são similares, 

pois não há uma variação significativa no comportamento da seção de choque no que 

diz respeito à produção de fotonêutrons para espectros de fótons de 15 e 18 MeV. 

Na etapa seguinte, foram simulados vários arranjos nos quais um bloco de 

concreto de espessura variável foi utilizado como material atenuador. Os equivalentes 

de dose ambiente de nêutrons obtidos por simulação antes e após este bloco foram 

dispostos em uma razão dada como Hn2/Hn1 (Tópico 3.5). Deste modo, foram feitos 

cinco gráficos de transmissão, um para cada arranjo específico de energia de espectro 

e material metálico utilizado como fonte potencial de nêutrons. Os gráficos estão 

ilustrados nas Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. 

Como podem ser observadas, as camadas deci-redutoras para nêutrons em 

concreto obtidas a partir das Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, foram de 11,5 cm, 14 cm, 

14 cm, 11,5 cm e 13 cm, respectivamente. Todas as incertezas relacionadas às TVLs 

ficaram abaixo de 5%. 
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Figura 4.3 – Transmissão dos nêutrons produzidos por um espectro de fótons de 10 
MeV incidindo em uma placa de chumbo de 3,5cm versus a espessura do bloco de 
concreto. 
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Figura 4.4 – Transmissão dos nêutrons produzidos por um espectro de fótons de 15 
MeV incidindo em uma placa de chumbo de 3 cm versus a espessura do bloco de 
concreto. 
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Figura 4.5 – Transmissão dos nêutrons produzidos por um espectro de fótons de 18 
MeV incidindo em uma placa de chumbo de 2,5 cm versus a espessura do bloco de 
concreto. 
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Figura 4.6 – Transmissão dos nêutrons produzidos por um espectro de fótons de 15 
MeV incidindo em uma placa de ferro de 6 cm versus a espessura do bloco de 
concreto. 
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Figura 4.7 – Transmissão dos nêutrons produzidos por um espectro de fótons de 18 
MeV incidindo em uma placa de ferro de 6 cm versus a espessura do bloco de 
concreto. 

 

 Ao serem analisados os valores das camadas deci-redutoras, foi 

constatado que o valor mínimo obtido foi de 11,5 cm e o que o valor máximo foi de 

14 cm. Dado que o valor da TVL para nêutrons em concreto na (NCRP, 2005) é de 

19,6 cm, pode-se verificar que este superestima em 40% o maior valor encontrado 

para as TVLs nas simulações. Além disso, deve ser notado que se fossem aplicadas 

as TVLs obtidas neste trabalho na equação estudada acima (MCGINLEY, 1992a), os 

equivalentes de dose de nêutrons calculados por esta iriam divergir ainda mais 

daqueles que foram obtidos por simulação com o MCNPX. 
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Capítulo 5 

 

Conclusão 
 

O presente trabalho apresenta simulações computacionais, utilizando o código 

de Monte Carlo MCNPX, com o propósito de verificar a validade da equação que 

estima as doses de nêutrons além das barreiras laminadas. Tal estudo foi realizado, 

pois esta equação é a única ferramenta disponível na literatura para esse caso 

específico de configuração de barreira e, além disso, um trabalho de validação desta 

equação ainda não havia sido realizado.  

As simulações apresentadas neste trabalho mostraram que as taxas de 

equivalente de dose ambiente de nêutrons obtidas apresentaram discrepâncias que 

variaram em uma faixa de 20,5% a 1382% quando comparadas aos resultados 

calculados pela equação estudada. Dentro desta faixa, 92,3% dos valores 

apresentaram discrepâncias acima dos 100%, o que corresponde a um desvio 

relativamente grande. Também, foi verificado que os valores simulados foram todos 

maiores que os valores calculados pela equação em questão, o que é algo 

preocupante do ponto de vista da radioproteção. 

Com o propósito de retificar o parâmetro R da equação estudada e torná-la 

mais adaptável a cada tipo de configuração específica de barreira, foram obtidos 

novos fatores R através de simulações. No entanto, os novos fatores apresentaram 

um comportamento inverso do que deveriam apresentar, pois houve um decréscimo 

destes à medida que o tamanho de campo aumentava. Sugerindo assim, que estes 

fatores R não poderiam ser normalizados por área e que sua utilização na equação 

estudada produziria um comportamento inverso do que é observado na realidade. 

Logo, a idéia de coeficientes de produção de nêutrons R normalizados por área se 

torna inconsistente tanto para os coeficientes simulados quanto para os obtidos por 

McGinley. 

Foram produzidos, através de simulações, novos valores de camadas deci-

redutoras para nêutrons em concreto que variam tanto com o espectro de fótons 

quanto com o elemento metálico que produz o espectro de nêutrons. Deste modo, 

cada configuração terá um valor específico de TVL e não um valor único, o que 

acarreta em valores mais ajustados de acordo com cada tipo de arranjo. Foi 
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constatado que o valor da camada deci-redutora para nêutrons em concreto exposto 

na NCRP 151 superestima em 40% o maior valor encontrado para as TVLs nas 

simulações. Isso significa que os novos valores de TVL podem levar a uma possível 

redução nos custos tanto para adaptação quanto para construção de uma barreira 

primária. 

Por fim, pode ser concluído que algumas falhas na elaboração da equação 

estudada levaram-na a produzir valores que não condizem com a realidade. Dentro 

destas possíveis falhas destacam-se duas: coeficientes de produção de nêutrons 

normalizados por área e a não inclusão do parâmetro distância entre o isocentro e a 

face interna da barreira. O conjunto de informações supracitadas aponta diretamente 

para a necessidade de revisão da equação de modo a ser construído um novo modelo 

que venha melhor representar o caso real. 
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Capítulo 6 

 

Pesquisas Futuras 
 

• Desenvolvimento de uma nova equação que mantenha a simplicidade de 

cálculo dos equivalentes de dose ambiente para nêutrons, porém com mais 

exatidão. 

 

• Realização de medidas de equivalente de dose ambiente para nêutrons para 

comparação com os resultados de Monte Carlo. 
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