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Resumo da dissertação apresentada ao IRD como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO GAMA PARA O 

CONCRETO AUTO- ADENSÁVEL FIBROSO 

Willy de Vasconcellos Bento 

FEVEREIRO/2014 

Orientador: CLAUDIO DE CARVALHO CONTI  D.Sc. 

Programa: Radioproteção e Dosimetria Aplicada a Física Médica 

 O estudo ora apresentado avalia a aplicação do uso de um concreto de alto 

desempenho para o desenvolvimento de blindagens das radiações ionizantes em 

instalações radioativas ou nucleares, em detrimento ao concreto convencional, devido as 

suas características de auto adensabilidade e de possuir fibras de aço em sua 

composição. Os materiais utilizados foram corpos de provas de concreto Auto adensável 

Fibroso (CAAF), produzidos por ocasião do trabalho de Doutorado na COPPE/UFRJ, 

pelo D.Sc. Ederli Maragon (2011), uma fonte de Césio 137 (
137

Cs) e uma fonte de 

Cobalto (
60

Co)  com atividade de 0,42 TBq e 0,0016 TBq e  um detector de Germânio 

Hiperpuro com eficiência relativa de 20% (HPGe 20%), para a avaliação experimental 

do coeficiente de atenuação linear em massa. Para a simulação de outras energias e 

determinação da curva de atenuação, foi utilizado o Código de Monte Carlo para Fótons 

e Neutrons (MCNP). Em laboratório, foi realizado a preparação, resfriamento com 

nitrogênio líquido e a calibração do detector de HPGe, colimação e posicionamento da 

fonte de 
137

Cs e 
60

Co
 
separadamente e realizado diversas medições nos corpos de prova, 

para avaliar o coeficiente linear em massa do CAAF. Em uma segunda etapa foram 

comparados os dados experimentais com a simulação realizada com MCNP, e a 

determinação da curva de atenuação do CAAF. Na sequência dos trabalhos, os 

resultados das medições e simulação foram comparados com os valores apresentados no 

trabalho de Doutorado da Isabel Cristina Poquet Salinas D.Sc. (2006), para o concreto 

convencional. O trabalho por fim objetiva disponibilizar os dados deste concreto 

especial, para emprego em projetos de blindagem à radiação, oferecendo soluções para 

diversas questões da atualidade especialmente na área de física médica. 
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Abstract of the dissertation submitted to the IRD as part of the requirements for the 

Degree of Master of Science (M.Sc.) 
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CONCRETE WITH STEEL FIBERS 
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 The study presented here evaluates the application of the use of a special 

concrete for the development of ionizing radiation shielding in nuclear or radioactive 

installations, instead of the conventional concrete due to its characteristics of self-

consolidating and have steel fiber in its composition. The materials used were concrete 

evidence of bodies of self-consolidating fibrous (CAAF), produced during the doctoral 

work at COPPE / UFRJ, the Ederle Maragon D.Sc. (2009), a source of Cesium 137 

(
137

Cs) and a source of cobalt (
60

Co) with activity 0.42 TBq and 0.0016 TBq and a 

hyperpure germanium detector with relative efficiency of 20% (20% HPGe) for the 

experimental evaluation of the linear attenuation coefficient. For the simulation of 

other energy and determination of the attenuation curve, we used the Monte Carlo 

Code for Neutron and Photon (MCNP). In the laboratory, the preparation was carried 

out, cooling with liquid nitrogen and the calibration of the HPGe detector, positioning 

and collimation of the source of 
137

Cs and 
60

Co several measurements on the test 

specimens to evaluate the linear coefficient of the CAAF. In a second step the 

experimental data were compared with the simulation performed with MCNP, and the 

determination of the attenuation curve of the CAAF. Following the work, the results of 

measurements and simulation were compared with the values presented in the work of  

Isabel Cristina Poquet Salinas D.Sc. (2006), for conventional concrete. The work 

ultimately aims to provide the data for this special concrete, for use in radiation 

shielding projects, providing solutions to several current issues especially in the area of 

medical physics. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda do uso das radiações ionizantes e a revisão periódica dos 

limites de dose para as novas instalações radiológicas e nucleares têm fomentado as 

pesquisas e o desenvolvimento de diversos meios de blindagem, objetivando a 

atenuação de doses para os limites estabelecidos, adequação estrutural e funcional dos 

projetos de blindagem e a redução de custos (IAEA, 2006). 

Uma das maiores limitações dos projetos de blindagens é a restrita gama de 

materiais devido ao custo, questões ambientais, espaço físico disponível, questões 

executivas ou estruturais. Mesmo existindo uma diversidade de materiais dos quais já se 

tenha determinado o coeficiente de atenuação e de suas propriedades para a utilização 

em blindagens à radiação ionizante, o presente trabalho pretende oferecer mais uma 

opção de um novo material, cuja propriedade de blindagem ainda não foi investigada. 

O concreto auto-adensável fibroso (CAAF), já tem sido utilizado em diversos 

projetos, devido as suas características e propriedades físicas, como fluidez, redução no 

aparecimento de trincas em estruturas esbeltas, maior resistência à ruptura final dentre 

outras, que sugerem a utilização deste concreto em hidroelétricas, indústrias e 

instalações radiológicas e nucleares e Bunkers para uso civil ou militar (BALTHAR, 

2010). 

O CAAF possui uma massa homogênea com poucos vazios, devido a sua 

grande plasticidade e fluidez, características estas que lhe confere a propriedade 

reológica no estado fresco de ser auto-adensável. 

Supõe-se que este compósito apresente uma atenuação maior à radiação 

ionizante que o concreto convencional, permitindo, assim, a redução de material em um 

projeto complementar de blindagem. 

O concreto auto-adensável fibroso tem sido alvo de diversos trabalhos 

monográficos de mestrado e doutorado na área de engenharia civil, muitos deles 

desenvolvidos na COPPE/UFRJ, onde são pesquisadas e determinadas diversas 

propriedades físicas, mecânicas e térmicas, para que o mesmo possa ser empregado em 

projetos estruturais, inclusive em usinas nucleares (VELASCO, 2008). 
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O pioneirismo desta pesquisa se deve ao fato que os trabalhos na área de 

engenharia civil não contemplam as propriedades de blindagem à radiação ionizante. 

Por outro lado, devido ao desconhecimento das características do CAAF em relação ao 

de seu coeficiente de atenuação, até o momento não definido, os físicos não consideram 

sua taxa de atenuação para o cálculo de projetos de blindagem, não permitindo a 

otimização de seus projetos.                                                                                  

Sendo assim, o trabalho apresentado será de grande utilidade para o calculo de 

estruturas de blindagem gerando novas soluções estruturais para projetos especiais de 

blindagem, promovendo economia e redução de espessura, viabilizando assim sua 

implantação. 

Atualmente, quando o projeto estrutural exige o uso do CAAF, o cálculo de 

blindagem é realizado com os dados e coeficientes de atenuação do concreto 

convencional, o que sugere um superdimensionamento da blindagem, fato este que terá 

um impacto considerável nos custos e execução do projeto. 

Quando há a necessidade de desenvolver um projeto de blindagem em 

instalações já existentes, ou é necessário realizar à mudanças da finalidade original 

dessas instalações, algumas das maiores preocupações são: o incremento de esforços nas 

estruturas de sustentação, a redução do espaço interno e altura útil do ambiente. Nesses 

casos, a utilização de uma blindagem otimizada e a disponibilidade de novos materiais é 

fundamental (CLÍMACO, 2008). 

Face ao exposto, é possível verificar que o trabalho desenvolvido, não só 

disponibiliza os dados um novo material de blindagem aos físicos e projetistas, como 

poderá viabilizar algumas soluções para diversos projetos de blindagem. Além disso, o 

conhecimento das propriedades deste novo concreto pode estimular sua utilização em 

projetos onde suas características reológicas e radiológicas, possam ser necessárias. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Determinar os coeficientes de atenuação para um tipo de concreto especial de 

alto desempenho com características reológicas no estado fresco de altíssima fluidez, 

possuindo reforço de fibras de aço distribuídas aleatoriamente, de forma homogênea, 

em sua estrutura. 

Para isso, serão realizadas medidas experimentais para as energias de uma fonte 

de 
137

Cs e de 
60

Co e realizadas simulações por Monte Carlo na faixa de energia de 

50keV à 3MeV. 
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1.2 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos na determinação das propriedades 

de blindagens de vários tipos de materiais, alguns deles foram utilizados como 

referências para as metodologias realizadas no presente estudo, são eles:  

- Calculation of Radiation Attenuation Coefficients for Shielding Concretes 

(BASHTER, 1997). 

O artigo apresenta uma Intercomparação de sete tipos de concretos, com 

diferentes composições, a saber: (1) Concrete ordinary; (2) Nematite-serpentine; (3) 

Ilmenite-limonite; (4) Basalt-magnetite; (5) Ilmenite; (6) Steel-magnetite. E decorre 

sobre a utilização desses materiais, de acordo com a disponibilidade de e custo dos 

agregados, bem como a características de projeto. Calcula por meio de simulação suas 

interações e considera a blindagem para feixes de 10keV á 1GeV, além de avaliar sobre 

as seções de choque para blindagens de nêutrons. 

- Atenuation Coefficientes of Soils and Some Building Materials of Bangladesh 

in Energy Range 276-1332keV (ALAM, 2001). 

O trabalho realiza uma comparação dos coeficientes de atenuação linear de 

alguns dos materiais de construção, diferenciados pela utilização de agregados miúdos 

(areias) coletados no Brasil, Itália e Bangladesh. 

 

- Determinação dos Fatores de Blindagem para Construções Tipicamente 

Brasileiras (SALINAS, 2006). 

O trabalho avalia as propriedades de blindagem à radiação ionizante de diversos 

materiais, que são utilizados em construções de casas no Brasil, objetivando calcular o 

quanto uma residência pode ser capaz de proteger seus ocupantes em caso de um 

acidente radiológico ou nuclear.  

- O Uso de Concreto de alta Densidade no Projeto de Salas de Radioterapia 

(FACURE, 2006). 

O artigo apresenta um cálculo sobre a determinação dos coeficientes de 

atenuação, de um concreto de alta densidade, que por suas características físicas, 

apresenta uma redução nos espaços vazios, reduzindo a espessura da camada de 

blindagem.  
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Podemos classificar as radiações em dois grandes grupos: as radiações não 

ionizantes e as radiações ionizantes. O emprego das radiações ionizantes tem aumentado 

em diversas áreas, seja na indústria, metrologia, produção radiofármacos ou na física 

médica, mas em todas elas faz-se necessário o entendimento dos fundamentos da física 

das radiações e suas as principais interações com a matéria.  

A utilização da radiação ionizante requer procedimentos especiais de segurança, 

procedimentos estes estudados por uma área da física nuclear denominada radioproteção 

e dosimetria, com a finalidade de evitar efeitos indesejados da interação da radiação 

com o meio ambiente ou seres humanos.  

 

2.1 MECANISMOS DE INTERAÇÕES DA RADIAÇÃO COM A  MATÉRIA 

 

 As grandezas apresentadas abaixo são pressupostos teóricos importantes para 

facilitar a compreensão do trabalho desenvolvido, embora não tenha sido apresentado o 

emprego de todas as equações descritas. 

  

2.1.1 Grandezas 

 

- Atividade (A) 

 É o quociente entre o valor esperado de transições nucleares (dN) 

espontâneas de um determinado estado energético, por um intervalo de tempo (dt) 

(KNOLL, 1999). 

A= dN/dt            

 Unidade:  Becquerel  Bq = s
-1                                

(Eq 2.1) 

- Meia-Vida ( T1/2) 

 É o intervalo de tempo pelo qual o número inicial de núcleos radioativos 

de um determinado elemento químico, num determinado estado energético se reduz pela 
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metade. 

                                                 T1/2= ln 2/ λ                                                (Eq 2.2) 

 

onde  λ é a constante de decaimento. 

Unidade: s; min.; h; ano 

 

- Fluência ( ϕ ) 

 

 É o quociente do número de partículas incidentes (dN) sobre a seção de 

uma esfera de área (da). 

 

                                                               ϕ= dN/da                                                (Eq 2.3) 

 Unidade: m
-2  

 

- Seção de Choque (ϭ ) 

 

 É o quociente da probabilidade (P) da interação para um alvo, quando 

submetido a uma fluência ϕ de partícula incidente carregada ou neutra de determinado 

tipo de energia sobre o alvo, para produzir uma interação. 

 

                                                            Ϭ= P/ϕ                                                       (Eq 2.4) 

     Unidade: m
2 

 

- Poder de freiamento 

 

 É o quociente da energia perdida pela partícula carregada (dE) ao 

percorrer uma determinada distância (dl) em um material de densidade ρ, para 

partículas carregadas de determinado tipo de energia. 

 

                                                       S/ρ = (1/ρ) (dE/dl)                                          (Eq 2.5)  

Unidade: J m
2
 Kg

-1          

 

- Transferência Linear de energia (LΔ) 

 

 É o quociente da energia perdida pela partícula carregada devido a 
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colisões com elétrons ao percorrer uma determinada distância (dl), menos as somas das 

energias cinéticas de todos os elétrons perdida com energias cinéticas acima de Δ. 

 

                                                     LΔ = [dE/dl]Δ                                        (Eq 2.6) 

Unidade: J m
-1   

    

 

- Exposição (X) 

 

 É o quociente entre o valor absoluto da carga total de íons de um dado 

sinal (dQ), produzidos no ar, quando todos os elétrons (positivos e negativos) liberados 

pelos fótons no ar, em uma determinada massa (dm), são completamente freados no ar. 

 

                                                       X = dQ/dm                                           (Eq 2.7) 

Unidade: C Kg
-1

      

 

- Kerma (K) 

 

 É o quociente entre a soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas 

as partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons (dEtr), incidentes em 

um material de uma determinada massa (dm). 

 

                                                        K= dEtr/dm                                          (Eq 2.8) 

Unidade: Gray ; Gy= J Kg
-1    

   

 

- Dose absorvida (D) 

 

 É o quociente da energia média depositada pela radiação ionizante (dɛ ) 

em uma matéria de massa dm, num ponto de interesse. 

 

                                                       D = dɛ/dm                                            (Eq 2.9) 

Unidade: Gray ; Gy = J Kg
-1

      

 

- Fator de Peso da Radiação (WR) 

 

 É o fator de peso de cada radiação R, que permite converter a dose 
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absorvida em um determinado tecido, em dose equivalente neste mesmo tecido, devido 

ao tipo ou intensidade da radiação R. 

 

 WR é adimensional e tabelado de acordo com a ICRP 60 e NORMA CNEN 

NN.3.01(2005). Os valores são Apresentados na tabela 2.1 os valores de Wr. 

 

Tabela 2.1 – Valores de fatores de peso das radiações (Wr) conforme ICRP 60 e 

NORMA CNEN. 

TIPO DE RADIAÇÃO E ENERGIA Wr 

Fótons de todas as energias 1 

Elétrons muons de todas as energias 1 

Nêutrons com energia: < 10KeV 5 

10KeV a 100KeV 10 

 Nêutrons com energia: 100KeV a 2MeV 20 

2MeV a 20MeV 10 

> 20MeV  5 

Prótons e partículas de com unidade de carga e com massa de repouso 

maior que uma unidade de massa atômica de energia de > 2MeV 

5 

Radiação alfa e demais partículas com carga superior a uma unidade 

de carga 

20 

 

- Dose Equivalente (HT) 

 

 É o valor médio da dose absorvida (DT,R), obtido sobre o tecido ou órgão 

T, devido a radiação R. 

 

                                                       HT = Ʃ WR . DT,R                                                               (Eq 2.10) 

Unidade: Sievert; Sv = J .kg
-1
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- Dose Efetiva (E) 

 

 É a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos do corpo. 

 

                                                         E = Ʃ WT . HT                                              (Eq 2.11) 

Unidade : Sievert; Sv = J. Kg
-1

        

 Sendo WT fator de peso para o tecido T é tabelado de acordo com a ICRP 60 e 

NORMA CNEN NN.3.01(2005). São apresentados na tabela 2.2 os valores de WT.  

 

Tabela 2.2 – Valores de WT conforme ICRP 60 e NORMA CNEN. 

TECIDO OU ÓRGÃO 

WT 

ICRP 26 ICRP 60 

Gônadas 0,25 0,20 

Medula óssea (vermelha) 0,12 0,12 

Cólon - 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 

Estômago - 0,12 

Bexiga -  0,05 

Mama 0,15 0,05 

Fígado - 0,05 

Esôfago - 0,05 

Tireóide 0,03 0,01 

Pele - 0,01 

Superfície óssea 0,03 0,01 

Restantes* 0,30 0,05 
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* cérebro, intestino grosso superior, intestino delgado, rins, útero, pâncreas, vesícula, timo, adrenais e músculo 

 

2.1.2 Tipos de radiação e suas interações 

 

2.1.2.1 Fótons  

 

São pacotes energéticos que embora também possam apresentar um 

comportamento de partículas, na maioria das são estudados como ondas 

eletromagnéticas. (TAUATA, 2006). 

Podem ser classificados de acordo com seu evento gerador, a saber:  

 

- Raios X característicos 

 a) Pela desexcitação da eletrosfera, alterada por captura eletrônica, com energia 

na ordem de eV até dezenas de keV. Apresenta uma distribuição discreta. 

 b)Pela desexcitação da eletrosfera, alterada por interação por partículas 

carregadas externas, com energia na ordem de eV até dezenas de keV. Apresenta uma 

distribuição discreta. 

c) Pela desexcitação da eletrosfera, alterada por conversão interna, com  energia 

na ordem de eV até dezenas de keV. Apresenta uma distribuição discreta. 

 

- Raios X de freiamento 

 

Pela interação de elétron externo com campo eletromagnético, nuclear ou 

eletrônico, com energia na ordem de eV até centenas de MeV. Apresenta uma 

distribuição contínua. 

 

- Raios gama 

 

a) Pela desexcitação nuclear, com energia na ordem de keV até MeV. Apresenta 

uma distribuição discreta. 

b) Aniquilação de pósitron em interação com elétron, com energia de 0,511 

Mev. Apresenta uma distribuição discreta. 

 

2.1.2.2 Elétrons 
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São partículas subatômicas carregadas negativamente que realizam um 

movimento orbital nos núcleos atômicos. São responsáveis pela criação dos campos 

magnéticos e elétricos e seu número na estrutura atômica define a carga do átomo. 

 

- Foto-elétron 

 

Por elétron arrancado da camada eletrônica por interação com fóton, com 

transmissão total de energia, com energia na ordem de keV até MeV. Apresenta uma 

distribuição discreta. 

 

 

- Elétron-compton 

 

 Por elétron arrancado da camada eletrônica por interação com fóton, com 

transmissão parcial de energia, com energia na ordem de keV até MeV. Apresenta uma 

distribuição contínua. 

 

- Radiação β
- 

 

 Decaimento do núcleo instável por excesso de nêutrons, com transmissão 

parcial de energia, com energia na ordem de keV até MeV. Apresenta uma distribuição 

contínua. 

 

- Elétron de conversão 

 

Transmissão de energia de excitação nuclear diretamente para a camada 

eletrônica; ocorre com emissão gama, com energia na ordem de dezenas keV até MeV. 

Apresenta uma distribuição discreta. 

 

- Elétron de Auger 

 

Desexcitação da eletrosfera por transmissão de energia a elétrons mais externos 

(menos ligados); ocorre com raios X característicos, com energia na ordem de dezenas 

KeV até Mev. Apresenta uma distribuição discreta. 
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- Raios δ (Delta) 

 

Por elétrons arrancados da eletrosfera de átomos por interação columbiana com 

partículas carregadas com os átomos, com energia na ordem de keV até MeV. 

Apresenta uma distribuição contínua. 

 

- Elétron de formação de par 

 

Por transformação de energia em matéria por interação de um fóton de alta 

energia (> 1.022 MeV) com o campo eletromagnético do núcleo, com energia na ordem 

de keV até MeV. Apresenta uma distribuição contínua. 

 

2.1.2.3 Pósitrons 

 

São partículas subatômicas de características similares a dos elétrons, porém 

possuem carga positiva. 

 

- Radiação β
+ 

 

 Pelo decaimento em um núcleo instável por excesso de prótons, com 

energia na ordem de keV até MeV. Apresenta uma distribuição contínua. 

 

- Pósitron de formação de par 

 

Por transformação de energia em matéria por interação de um fóton de alta 

energia (> 1.022 MeV) com o campo eletromagnético do núcleo, com energia na ordem 

de keV até MeV. Apresenta uma distribuição contínua. 

 

2.1.2.4 Partícula Alfa 

 

 A Radiação Alfa é uma partícula de composição similar ao núcleo do 

átomo de Hélio, contudo sem os elétrons, gerado pelo decaimento em núcleo pesados e 
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instáveis, com energia na ordem de MeV. Apresenta uma distribuição discreta. 

 

 

2.1.2.5 Nêutrons 

 

   São partículas atômicas de carga neutra que compõem os núcleos 

atômicos. Fora do núcleo são instáveis e de meia-vida curta (15 min), emitindo em seu 

decaimento uma partícula subatômica denominada neutrino e um elétron, 

transformando-se em um próton. 

 

- Fissão espontânea 

 

Pela fissão de elementos químicos instáveis, com energia na ordem de Mev. 

Apresenta uma distribuição contínua. 

 

- Reações nucleares 

 

Pelas reações nucleares induzidas por meio de reatores ou artefatos nucleares, 

com energia na ordem de MeV. Apresenta uma distribuição contínua. 

 

2.1.2.6 Núcleos leves e médios 

 

São partículas atômicas de estrutura similar a elementos químicos em geral de 

baixo número atômico, oriundos de fragmentos de fissão. 

 

- Fissão espontânea 

 

Pela fissão de elementos químicos instáveis, com energia na ordem de dezenas a 

centenas de MeV. Apresenta uma distribuição contínua. 

 

- Reações nucleares 

 

Pelas reações nucleares induzidas por meio de reatores ou artefatos nucleares, 

com energia na ordem de dezenas MeV a centenas de MeV. Apresenta uma distribuição 

contínua. 
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2.1.3 Efeitos biológicos da radiação 

 

A despeito das inúmeras aplicações práticas da radiação ionizante em diversas 

áreas, uma das principais preocupações com sua utilização são os possíveis danos ao 

meio ambiente e a vida humana. 

O grande compromisso profissional e ético dos responsáveis pelas atividades 

que envolve radiações ionizantes é garantir que os limites de dose, considerados 

aceitáveis nas práticas justificadas sejam rigorosamente atendidos, para que se possam 

reduzir as probabilidades de um incidente ou acidente envolvendo esse tipo de radiação.  

Para isso é importante classificar os efeitos biológicos e conhecer os limites e 

limiares de dose atuais, de maneira a estabelecer um paralelo entre esses limites e as 

necessidades de blindagens nas diversas instalações ou serviços envolvendo radiação.  

 

2.1.3.1 Classificação dos efeitos biológicos 

 

Os efeitos biológicos da radiação estão intimamente relacionados às interações 

da radiação com a matéria, que foram apresentadas no item 2.1.2. 

De uma maneira geral é possível verificar que ao atingir as estruturas celulares 

de um organismo vivo, a radiação pode provocar danos a essas estruturas de forma 

reversível ou irreversível, gerar alterações genéticas ou até mesmo conduzir a célula à 

morte. 

Analisando os acidentes e incidentes radiológicos e nucleares, desde a 

descoberta formal da radiação, bem como pela realização de diversas pesquisas no ramo 

da radioproteção e dosimetria, procurou-se relacionar os danos biológicos provocados 

pela exposição a radiação, às doses absorvidas por esses tecidos, de maneira a 

estabelecer limites e limiares de doses que pudessem permitir a utilização dessas 

energias sem atribuir a seu manuseio, de forma determinística, possíveis patologias que 

seus usuários pudessem desenvolver ao longo dos anos.  

Sendo assim, para fins gerais, os efeitos biológicos foram classificados em dois 

grandes grupos: efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos (VALVERDE, 2010). 

Os efeitos determinísticos são os efeitos biológicos da radiação, onde até o 

presente momento se pode relacionar a dose absorvida de um tecido, com os danos 
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causados ou apresentados nesses tecidos. Em geral esses danos são observados pelo 

surgimento de sintomas, por vezes facilmente perceptíveis e que se apresentam em um 

curto espaço de tempo após a exposição. 

Contudo, alguns desses danos podem apresentar efeitos detectáveis somente por 

meio de minuciosa investigação, onde exames a nível celular são necessários e seus 

sintomas podem demorar um pouco mais de tempo para serem percebidos. 

Já os efeitos estocásticos são considerados probabilísticos, pois até o momento 

não se pode definir uma correlação de causa e feito, para uma determinada faixa de 

dose em relação ao surgimento de danos aos organismos vivos. 

Todavia, é válido considerar que as probabilidades do surgimento de danos 

celulares, que podem evoluir como doenças características da exposição à radiação, são 

aumentadas à medida que há incremento de dose, e é por isso que esses limites são 

constantemente estudados e reavaliados.  

 

 

2.1.3.2 Limites e limares de doses 

 

 

 A dose em radioproteção representa a quantidade de radiação recebida 

por uma determinada área de um dado material. Quando relacionamos esta dose a um 

ser vivo, emprega-se o conceito de dose efetiva, que representa a quantidade total de 

dose absorvida por todas as partes do organismo de um mesmo indivíduo. Contudo, a 

interação da radiação com a matéria viva depende também do tipo de radiação, além de 

que o dano ao tecido considerado está relacionado com a radiosensibilidade das células 

deste tecido, assim, se define como dose equivalente, a correlação entre a dose 

absorvida, e o efeito biológico provocado a um tecido específico. 

 

 Objetivando a radioproteção dos profissionais e público de maneira geral, 

foram estabelecidos os limites de doses atualmente utilizados pela norma CNEN-NN-

3.01 (2005), descritos abaixo na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Limites de dose efetiva de corpo inteiro. 

 

Grandeza 

Indivíduo 

ocupacionalment

e exposto 

(mSv) 

Indivídu

o do 

Público 

(mSv) 

Aprendiz 

ou 

Estudante 

(16 a 18 

anos) 

(mSv) 

 

Visitante ou 

acompanhante 

(mSv) 

Dose efetiva ou de corpo 

inteiro 
20 

a, b 
1

c 
6 5

d 

Dose 

Equiv

alente 

 Cristalino 150 15 50  

 

Extremida

des (mão e 

pés) 

Pele 

500
e 

50
e 

150
e 

 

 
a. Em condições especiais, a CNEN poderá autorizar temporariamente uma mudança na limitação de dose, desde que não 

exceda 50 mSv em qualquer ano, o período temporário de mudança não ultrapasse 5 anos consecutivos, e que a dose efetiva média 

nesse período temporário não exceda 20 mSv por ano. 

b. Mulheres grávidas (Indivíduo Operacionalmente Exposto) não podem exceder a 1mSv por ano. 

c. Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5mSv em um ano, desde que a dose 

efetiva média em um período de cinco anos consecutivos não exceda a 1mSv por ano. 

d. Por período (diagnóstico + tratamento) em procedimentos médicos. 

e. Valor médio numa área de 1cm2 da parte mais irradiada. 

 

 

Quando os limites de dose são ultrapassados, as probabilidades dos efeitos 

estocásticos aumentam gradualmente até o surgimento dos efeitos determinísticos. 

 

Alguns desses limiares de dose para efeitos determinísticos são apresentados na 

tabela abaixo na Tabela 2.4:  

 
 

Tabela 2.4 – Limiares de dose para efeitos determinísticos. 

 

Efeito Órgão ou Tecido Irradiado 

Limiar de dose em Gy 

(Dose aguda, no máximo em dois 

dias) 

SAR (Síndrome aguda da 

radiação) 

Corpo inteiro 

(forma dermatológica da SAR) 
1 

Eritema Segmento da pele 3-5 

Catarata Cristalino 2-6 

Depilação transitória Pelos 3 

Depilação definitiva Pelos 7 

Diminuição da fertilidade 

masculina 
Testículos 0,15 – 1 
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Infertilidade por 12 a15 meses Testículos 2-3 

Infertilidade por 24 meses Testículos 4-5 

Infertilidade  definitiva Testículos 5-6 

Infertilidade  definitiva Ovários 3 

 

Observando as tabelas verifica-se o quanto é fundamental os procedimentos de 

radioproteção, seja na regulamentação de procedimentos, seja na execução correta dos       

projetos de blindagem, para evitar ou minimizar os riscos dos danos apresentados.   

 

2.2 BLINDAGEM DE RADIAÇÕES IONIZANTES 

 

Para atender os limites de dose efetiva apresentados, nas instalações onde 

profissionais e indivíduos do público fazem utilização da radiação ionizante, devem ser 

observados três fatores que podem auxiliar na redução desses valores que são: o tempo, 

a distância e a blindagem. 

Ao se trabalhar com essas três variáveis, deve-se buscar uma composição das 

mesmas, de acordo com as possibilidades, característica da atividade a ser 

desempenhada, viabilidades operacionais e recursos. 

O tempo de exposição à radiação deve ser o mais curto possível e certamente 

justificado pela importância e finalidade da tarefa, o que reduzirá a dose recebida. 

Contudo, mesmo com um bom planejamento, por vezes, de acordo com a atividade ou 

energia utilizada, uma breve exposição pode imediatamente atingir os limiares de dose 

efetiva para efeitos determinísticos. 

A distância também é um fator fundamental, já que a redução de dose efetiva é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância. Desta maneira, o incremento de 

uma pequena distância entre a fonte de radiação e o indivíduo exposto, pode reduzir 

significativamente a dose recebida. Contudo, certas práticas exigem que o profissional 

ou usuário, estejam próximo das fontes emissoras para que possam desenvolver suas 

atividades. Logo esse fator não pode ser plenamente aplicado em todos os casos, 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Monitoramento de fontes utilizando o princípio da distância.  

For fim, o uso da blindagem vem a complementar esses fatores, sendo por vezes 

fundamentais para viabilizar o desenvolvimento de diversas atividades, geralmente onde 

as fontes são de alta energia.  (INCA, 2000). 

 

2.2.1 Principais materiais utilizados em blindagem 

 

A blindagem da radiação ionizante está relacionada á dois fatores básicos: Qual 

a intensidade da energia liberada pela fonte, e como essa radiação se apresenta. 

Todavia, é fundamental enfatizar a diferença entre a irradiação e a 

contaminação, para que possamos compreender os conceitos de radioproteção e 

consequentemente o emprego dos materiais de blindagem (MECKBACH, 1988). 

A contaminação é caracterizada pelo contato físico de um material radioativo 

com o organismo ou meio ambiente. Logo, neste caso, a medida e proteção seria, dentro 

do possível, isolar ou selar este material em um invólucro de maneira que o mesmo não 

venha a se dispersar, além de remover o material já disperso no meio ambiente ou que 

está em contato com o organismo, no caso dos seres vivos. 

Na Figura 2.2 (A) e (B) verifica-se os procedimentos descontaminação e 

armazenagem de rejeitos radioativos, do acidente radiológico ocorrido em Goiânia em 

1987.                                 (A)                                         (B) 
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Figura 2.2 (A)  Contaminação/Radioatividade com Césio 137 em Goiânia. Foto produzida em 26/10/87 

por Wilson Pedrosa/Cpdoc JB. Figura 2.2 (B) O Instituto de Engenharia Nuclear na Ilha do Fundão, 

recebendo e processando os rejeitos nucleares que chegam do Hospital Marcílio Dias, onde estão os 

Goianos contaminados pela radioatividade do Cs 137. Foto produzida em 06/10/87 por Mauro 

Nascimento/Cpdoc JB. 

Os radioisótopos podem se apresentar em geral nos estados sólido, líquido ou 

gasoso, assim sendo, os materiais utilizados para seu confinamento devem atender as 

suas características físico-químicas. (HUBBEL, 1997). 

Em geral, os meios de contenção ou confinamento dos materiais radioativos 

não protegem o meio externo da irradiação, tornando-se por vezes, necessária à 

complementação por um meio de blindagem evitando danos ao meio ambiente e seres 

vivos. 

Alguns dos materiais mais utilizados em blindagem são: o chumbo, o concreto, 

a barita, o aço, o vidro, a terra, a madeira, a água, a grafite e a parafina, mas nem todos 

são adequados a todos as radiações e aplicáveis para determinadas finalidades. 

Apresentamos na Figura 2.4 um esquema comparativo da penetração de 

algumas  radiações em materiais diversos. 
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Figura 2.3 - Comparativo de blindagem para alguns tipos de fontes. (Fonte: Pharmagirls)  

 

2.2.2 Considerações sobre o cálculo de blindagens 

 

Para a execução de um cálculo de blindagem diversos fatores devem ser 

avaliados, para que se possa, com segurança, optar por um material adequado e utilizá-

lo de maneira a atender a finalidade do projeto (NCRP, 2005). 

A primeira etapa é definir qual o tipo de fonte e energia que o material ou 

equipamento emite quando utilizado para a finalidade a que se destina. Conforme 

apresentado no item 2.1.2. 

 Um segundo ponto é a definição do “layout” da instalação, onde consta o 

posicionamento da fonte ou equipamento, o local da sala de controle, as portas, os 

visores e o levantamento de todas as instalações adjacentes e suas finalidades de uso, 

para que se possa definir a taxa de ocupação dessas instalações. 

Nos casos de instalações médicas, onde são realizados tratamentos ou exames, 

deve ser verificado ainda o número de pacientes e a frequência com que os exames são 

realizados (MADSEN, 2006). 

Na Tabela 2.5 verifica-se o calculo de blindagem para uma sala de tomografia 

computadorizada, que apresenta de acordo com as taxas de ocupação das instalações 

adjacentes, as espessuras de chumbo, concreto e barita, necessárias para realizar a 

blindagem. Podemos observar ainda, a variação das espessuras dos materiais para uma 

mesma parede, devido as suas densidades e composição química, conforme ilustrada na 

figura 2.4 (SINGH, 2004). 
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Tabela 2.5 – Cálculo de blindagem para uma sala de tomografia computadorizada (TC). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Esquema de Blindagem de uma sala de tomografia.  

 

Sala: 
Tomografia 

Computadorizada 
Espessura em milímetros 

   
Ponto Descrição Chumbo Concreto Barita 

     

A Porta Comando 0,932 - - 

B Circulação Externa 0,939 99,06 15,00 

C Comando RX 1,935 176,96 33,00 

D Sala de exame de RX 1,457 141,49 27,00 

E Corredor 1,207 121,63 22,20 

F Porta 1,280 - - 

G Corredor 1,230 123,52 22,20 

G' Corredor (mais afastado) 0,983 102,89 15,00 

H Corredor 0,867 92,67 15,00 

I Comando TC 1,392 136,43 27,00 

J Visor 1,392 - - 

K Teto - 158,28 - 

L Piso - - - 
M - - - - 
N - - - - 



33 
 

São calculadas as espessuras de diversos materiais, para que se possa definir 

qual a melhor linha de ação a ser tomada que atenda os limites de dose exigidos e a 

funcionalidade da instalação com menor custo (BAERT, 2000). 

 

Em alguns projetos quando necessário, são empregadas blindagens mistas para 

minimizar os efeitos da radiação espalhada, Neutros, os Raios X de Freiamento e os 

Raio X Característicos. 

 

2.2.3 Considerações executivas de um projeto de blindagens 

 

Depois do cálculo de blindagem é necessária uma análise de quais materiais 

devem ser utilizados para atender tanto as exigências do projeto de radioproteção, 

quanto a funcionalidade da instalação. 

 

Alguns dos fatores devem ser observados, como o tempo de execução, custo, 

logística, mão de obra, processos executivos dentre outros. Observa-se na Figura 2.5 (A) 

e (B) a execução de um sistema ade blindagens (PODGORSAK, 2005). 

 

 

 

 

 

                          (A)                                                  (B) 
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.   

Figura 2.5 (A) e (B) – Aplicação de Barita em uma Tomografia Computadorizada e verificação de espessura. 

 

Existem também consideráveis diferenças entre instalações projetadas e 

construídas para contemplar um projeto de blindagem de instalações já existentes, das 

quais se deseja realizar uma blindagem para atender uma nova demanda.  

Nas instalações já em funcionamento, a escolha do processo executivo, deve 

avaliar se os locais adjacentes podem ser interditados ou se devem ser executados com a 

menor interferência da rotina possível. 

Por fim, o responsável pelo projeto de blindagem e instalação de equipamentos, 

deve verificar por meio da assessoria de um engenheiro civil, se a estrutura da 

edificação é capaz de suportar o incremento da carga de peso adicional promovida pela 

blindagem e equipamentos instalados, não só na instalação a ser blindada, mas em todo 

o pavimento que ela se encontra (BEER, 2010). 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS CONCRETOS 

 

O concreto é utilizado em grande parte dos projetos de blindagem, devido as 

suas características físicas e seu custo benefício. (AMINIAN, 2012). 

Algumas de suas características principais são: o baixo custo, facilidade 

logística, de mão de obra e tempo. Além disso, geralmente já compõe a própria estrutura 

da instalação. 

Para qualquer tipo de material de blindagem, quanto maior a energia, maior é a 
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espessura que deve ser utilizada. No caso de materiais como o chumbo, por exemplo, 

este incremento é na ordem de milímetros, mas no caso do concreto, este aumento é na 

ordem de centímetros ou metros, o que se apresenta como uma desvantagem, pois 

provoca a redução o espaço interno da instalação e aumenta o carregamento da estrutura 

do edifício. 

De qualquer modo, o uso do concreto de maneira geral apresenta o melhor custo 

benefício para a execução de blindagens e é muito empregado em diversos projetos seja 

na indústria, pesquisa ou meio hospitalar, especialmente quando o espaço e a carga da 

estrutura não são fatores limitadores. (AKKURT, 2004). 

O concreto é uma rocha artificial composta basicamente de cimento, agregados 

miúdos (areia), agregados graúdos (brita) e água (BAUER, 1994).  

Para promover algumas características especiais no concreto, seja no aumento 

de sua resistência mecânica final à compressão (fck), tempo de pega ou seja tempo em 

que ocorrem as reações químicas de ligação do conceto, fluidez, adensabilidade, 

resistência a produtos químicos, baixa retração, redução no aparecimento de fissuras, 

impermeabilidade, dentre outros, são acrescentados aditivos a sua composição 

permitindo que o mesmo atenda aos requisitos de projeto.(NBR 11768, 2004). 

Para o desenvolvimento de um concreto com características específicas, é 

realizado um conjunto de testes e procedimentos em laboratório para que os mesmos 

possam ser produzidos em grande escala com a garantia de sua eficiência funcional 

mantendo sua resistência mecânica (NBR 9935, 2004). 

A base do concreto é reação química água/cimento onde comumente é 

empregado o cimento Portland.  

 

 

2.3.1 Concreto convencional 

 

 

2.3.1.1 Cimento Portland 

 

O cimento Portland (MIRANDA, 2008) é um ligante hidráulico ativo, ou seja, é 

um material que liga partículas sólidas em uma massa que se solidifica pela interação 

com a água, cuja composição é apresentada na tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 Composição mineralógica do Clínquer do cimento Portland. 

(VELASQUES, 2008) 

. 

 

O cimento é produzido pela moagem do Clínquer (Tabela 2.6), que é um 

material formado pela calcinação das matérias primas que devem conter quantidades 

apropriadas de cálcio, sílica, alumina e ferro. As principais matérias primas utilizadas na 

fabricação dos cimentos são: calcário, argila e um minério que contenha óxido de ferro 

e alumínio, caso esses óxidos não estejam presentes em quantidades suficientes na 

argila (NBR 12654, 2004). A nomenclatura química do cimento é apresentada na Tabela 

2.7. 

 

Tabela 2.7- Nomenclatura dos componentes químicos do cimento Portland. 

(VELASQUES, 2008) 

NOTAÇÃO COMPOSTO 

A Al2O3 

C CaO 

F Fe2O3 

H H2O 

K K2O 

M MgO 

N Na2O 

P P2O5 

S SiO2 

S SO3 

T TiO2 
  

 
 

 

 
 

A faixa usual de concentração dos óxidos presentes no cimento é descrita a 

seguir na Tabela 2.8, (NELSON e GUILLOT, 2006): 

 

 

Tabela 2.8 - Faixa usual dos óxidos no cimento. 

Composição do óxido Notação Denominação 

3CaO SiO2 C3S Alita 

2CaO SiO2 C2S Belita 

3Cao Al2O3 C3A Aluminato 

4CaO Al2 O3 Fe2 O3 C4AF Ferrita 
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ÓXIDOS     % 

CaO 60 á 70% 

SiO2 18 à 22% 

Al2O3 4 à 6% 

Fe2O3 2 à 4% 

 

 

A composição final do concreto pode variar nos percentuais de sua matéria 

prima cimentícia e agregados, mas de maneira geral essa flutuação é aceitável dentro da 

faixa de propagação de erro do trabalho ora desenvolvido. 

Para esse estudo toma-se por base a composição do concreto comum apresentada 

na tabela 2.9.  

 

Tabela 2.9 Composição química atômica por peso do concreto comum. 

(SALINAS, 2006). 

 

Elemento Concreto (%) 

Na 0,0171 

Ca 0,0826 

Fe 0,0122 

Al 0,0456 

Si 0,3203 

O 0,5028 

K 0,0194 
 

 

A densidade do concreto comum, de acordo com os agregados e conforme o 

processo de adensamento utilizado em sua fabricação varia geralmente entre 2,1 g/cm
3
 e 

2,4 g/cm
3
 (BAUER, 1994). 

 

2.3.1.2 Tecnologia de concreto e pastas de cimento de alto desempenho. 

 

A partir da década de 90 começou a ser utilizada a tecnologia de compacidade 

de partículas em formulação de pastas de cimento para a utilização em poços de 

petróleo devido a sua grande resistência química e mecânica em relação às pastas de 

concreto convencionais (MOULIN E BLANC, 2001). A compacidade é basicamente o 
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processo pelo qual se produz uma massa de concreto mais densa ou compacta. 

O aumento da compacidade de partículas sólidas implica em preencher os vazios 

da pasta com sólidos de granulometria adequada, sendo que a otimização da 

compacidade é realizada, em geral no caso de pastas, utilizando-se um material de 

maior granulometria e um outro de menor granulometria em relação ao cimento. 

(NELSON e GUILLOT, 2006). 

A partir do conceito apresentado, houve uma grande evolução dos métodos de 

fabricação dos de concretos, onde podemos apresentar a seguinte sequência evolutiva a 

partir do concreto de alto desempenho (VIEIRA, 2010): 

 

 

a. Concreto de Alto Desempenho – CAD 

 

É denominado em francês como Béton à Hautes Perfomances (BPH), ou 

em inglês, High Performance Concrete (HPC). 

Os CADs consistem em formulações de concreto com  a menor relação 

água/cimento devido à utilização de superplastificante (dispersante) e pelo 

aumento da compacidade, que são responsáveis por parte da fluidez necessária. 

Assim é possível reduzir o teor de água da formulação, tendo como 

consequência menor porosidade de material endurecido, o que induz a maiores 

valores de resistência final do que o concreto convencional. 

 

b. Concreto de Altíssimo Desempenho –  CONAD 

 

É denominado em francês como, Béton à Très Hautes Perfomances 

(BPH), ou em inglês, Very-High Performance Concrete (HPC). 

Consistem em formulações de concreto com relação ainda menor de  

água/cimento devido à utilização de superplastificante (dispersante), pelo 

aumento da compacidade e pela utilização de microssílica que são responsáveis 

por parte da fluidez necessária. Assim é possível reduzir o teor de água da 

formulação, trazendo benefícios pelo fechamento dos poros do cimento, bem 

como pelo seu efeito pozolânico. Atinge valores de fck de 75 MPa. 

  

 

c. Concreto de Ultra-Alto Desempenho (CONUAD) 
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 É denominado em francês como, Béton à Ultra Hautes Perfomances 

(BUHP), ou em inglês, Ultra High Performance Concrete (UHPC). 

Caracterizado por apresentar maiores valores de resistência não só pela 

compacidade dos sólidos, baixo teor água cimento e utilização de microssílica, 

como também por ser curado sob temperatura de cerca de 250ºC e pressão de 

345 MPa, respectivamente. Esse tipo de concreto atinge cerca de 650 MPa de 

fck, podendo atingir resistência ainda maiores pela adição de fibras. 

 Os CONUAD podem ser classificados com frágeis e dúcteis. Os frágeis 

são concretos denominados Livres de Macros Defeitos (em ingês, Macro 

Deffect Free -  MDF), onde é utilizada uma resina em sua composição e os 

sistemas densificados de partículas ( em inglês, Densified Small Particles - 

DSP), em que são utilizados microssílica e superplastificante. Com agregados 

de alumina esses concretos podem chegar a fck de 270 MPa. 

 Nos concretos dúcteis são adicionados fibras metálicas ou sintéticas. São 

denominados Concreto reforçados por fibra de altíssimo desempenho (Ultra 

High Performance Fibre Reinforced Concrete - UHPFRC.) 

 Algumas classes do UHPFRC, são o Concreto Reforçado Compacto        

(Compact Reinforced Concrete - CRC), que contém uma fração volumétrica de 

5 á 10% de fibras de aço de 13mm de comprimento e 0,16mm de diâmetro, o 

Concreto de Pós Reativos (CPR) contém fração volumétrica de no máximo 

2,5% de fibras de aço de 13mmm de  comprimento e 0,16mm de diâmetro com 

fck de 200 a 800MPa e o Concreto reforçado por fibras de diferentes tamanhos 

(Multi-Scale Fibre Reinforced Concrete- MSCC), que contém 5% de fibras 

curtas           (5mm) e 2% de fibras longas (25mm) de aço de 0,25 e 0,30 mm de 

diâmetro, respectivamente (VELASCO, 2008). 

 

2.3.2 Concreto auto-adensável fibroso (CAAF) 

 

Este concreto que o presente trabalho investiga as propriedades de blindagem da 

radiação ionizante.  

 

Devido às diversas características, esse tipo de concreto vem sendo cada vez 

mais empregado em soluções de engenharia civil especialmente em construções onde 

são exigidas grande fluidez, resistência mecânica, baixa retração e redução das 
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armaduras. 

Algumas características importantes do CAAF são as seguintes (MARAGON, 

2006): 

- Características reológicas 

a. Resistência à segregação 

É a resistência que os componentes da mistura do CAAF possuem ao 

fluir, sem apresentarem separação das fases da mistura nesse processo. A 

massa quando em repouso tende a se manter estável, segregando os 

agregados graúdos, o suficiente para que o acabamento das estruturas de 

concreto seja perfeito e uniforme. Contudo as formas devem permanecer em 

repouso sobre pena de incrementar uma segregação acentuada. 

 

b. Capacidade de fluidez 

Definida pela capacidade de o concreto fluir através de espaços 

confinados e aberturas estreitas, sem apresentar segregação, baixa 

uniformidade ou bloqueamento. Sem qualquer tipo de vibração o CAAF 

deve fluir na direção horizontal ou vertical sem a incorporação de ar ou 

acúmulo de bolhas superficiais. As foças envolvidas no processo são o 

próprio peso do concreto e a força da energia de lançamento do mesmo. 

 

c. Capacidade de fluir por anteparos 

Da mesma maneira o CAAF deve, ao se deparar com um anteparo, 

transpô-lo sem perder sua homogeneidade tanto após ultrapassa-lo quanto em 

seu entorno. Se na figura 2.6 (A) fosse utilizado concreto comum ocorreria a 

retenção da massa de concreto na primeira dobra, assim, ele não teria a 

capacidade de chegar a outra extremidade do tubo. Mesmo que, com ao auxílio 

mecânico, o concreto comum conseguisse transpor as duas curvas, certamente 

deixaria um grande volume de vazios entre a massa e o a parede do tubo. 

(ABNT 7223, 204)  

No CAAF como podemos observar nas Figuras 2.6 e 2.7, além de 

conseguir fluir por todo o tubo, sem qualquer auxílio mecânico externo, todo o 

espaço do tudo é preenchido e há uma homogeneidade ao longo de toda a peça 

de concreto. 
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Figura 2.6 (A) – Ensaio do Auto Nivelamento e Potencial de Segregação no Tubo “U” 
(Fonte: Ederli Maragon) 

 

 

 
 

Figura 2.6 (B) – Resultado Ensaio do Auto Nivelamento e Potencial de Segregação no Tubo “U”, comprovando o 
perfeito preenchimento de todo o espaço, sem vazios através do anteparo e distribuição homogênea dos 

agregados. (Fonte: Ederli Maragon) 

 
 

 

 
 

 

Ao agregar fibras de aço em sua composição o CAAF, pode permanecer auto-

adensável, apresentando vários benefícios funcionais e técnicos. Pode ser visto na 

Figura 2.8 alguns tipos de fibras utilizados (MARAGON, 2009). 
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                  Figura 2.7 (A) e (B) – (DRAMIX 65/35) e (DRAMIX 80/60) Fibras de aço utilizadas no CAAF. (Fonte: Ederli Maragon) 

 

As fibras oferecem ao concreto um aumento considerável na resistência 

mecânica, permitindo a redução das armaduras para execução de estruturas esbeltas de 

concreto.  

É importante ressaltar, que o percentual de fibras na massa do concreto é 

limitado pela sua plasticidade e fluidez, para manter a característica de 

autoadensabilidade (ABNT 12654, 2004). 

 

(A) 
(B) 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para a medição de transmissão foi utilizado um detector semicondutor de germânio 

hiper-puro, HPGe. A especificação do detector é apresentada na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Especificação do detector HPGe. 

 

Tipo de detector Germânio hiper-puro 

Marca EG&G ORTEC  (CAMBERRA) 

Modelo GEM – 20190 - P 

Eficiência relativa (
60

Co – 1,33MeV) 20% 

Resolução (
57

Co – 122 keV) 1,1 keV 

Dimensões do cristal 5,55 cm de diâmetro e 3,94 cm de altura 

 

Os equipamentos eletrônicos associados ao detector, para aquisição de espectro e 

o sistema de análise utilizado, foram o sistema de espectroscopia Inspector e o código 

Genie 2000, respectivamente, ambos da Camberra.  O Inspector  é  um  sistema  portátil  

integrado  e  apropriado  para  operação autônoma com detector HPGe. 

As medições foram realizadas do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, no 

Laboratório de Calibração de Monitores de Radiação (LCMR), do Laboratório Nacional 

de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI). 

 

Foram utilizados para emissão do feixe de radiação gama duas fontes sendo uma   

de 
137

Cs com atividade 0,42 TBq e uma fonte de 
60

Co com atividade de 0,0016 TBq, 

blindadas e acionadas por sistema pneumático com comando externo. 

Para a colimação do feixe foi aproveitada o próprio orifício de saída da 

blindagem das fontes e junto ao detector foi posicionado um colimador cilíndrico de 

chumbo de 11 cm de comprimento com orifício central de 2 cm de diâmetro. 

 

Para posicionamento dos equipamentos foi utilizado um sistema de plataforma 

ajustável sobre trilhos, com posicionamento eletrônico e alinhamento realizado por laser 

associado ao orifício de emissão da fonte, como mostrado na Figura 3.1. 
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 Figura 3.1 – Alinhamento realizado com um laser frontal e outro lateral, garantindo a perfeita colimação do feixe de radiação.  

 

 

3.2 SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MÉTODO DE MONTE CARLO 

 

3.2.1 Código MCNP 

 

O método de Monte Carlo é um procedimento consagrado para a simulação, 

modelagem, geração de números aleatórios aplicados ao transporte das radiações e suas 

interações e é amplamente encontrada na literatura, (RUBINSTEIN, 1981). 

No que se refere ao transporte de radiação, os códigos de Monte Carlo simulam 

as trajetórias de partículas individuais e os processos de interação da radiação com a  

matéria  pela  geração  de  números  pseudo-aleatórios,  a  partir  da  distribuição 

probabilística  que  governa  os  processos  físicos  envolvidos.  Por meio da simulação 

de um grande número de histórias, obtêm-se informações sobre o valor médio de 

quantidades macroscópicas. 

As possibilidades de modelagens de geometrias complexas em três dimensões e 

a variedade de opções de dados de entrada o torna uma  ferramenta  muito útil  no campo  

da  proteção  radiológica,  modelagem  de  instalações  nucleares,  detectores e 

blindagem  de  radiação (FACURE,2006).   
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É possível representar os intervalos de energia no MCNP, para cada tipo de 

radiação, conforme apresentado a seguir:  

-  Nêutrons:  10-11  MeV  a  20  MeV  para  todos  os  isótopos  e  até  150  MeV  

para  alguns isótopos, 

- Fótons: 1 keV a 100 GeV, 

- Elétrons: 1 keV a 1 GeV. 

 

3.2.2 Dados de Entrada do MCNP 

 

A composição do MCNP é realizada por um conjunto de comandos e arquivos de 

dados relacionados com a interação da radiação com a matéria. O usuário dentro do 

sistema cria um  arquivo  de  entrada  de  dados  que  é  processado  pelo  MCNP.  As linhas 

de comando  a  seguir  são utilizadas  para  configurar  a questão a ser investigada,  

incluindo a  descrição  de  geometria,  característica dos materiais envolvidos,  registros  

de  saída,  etc.  a  partir  do  bloco  de  mensagem  ou  da  execução  das linhas, apresentando 

a seguinte forma: 

- Bloco de Mensagem  (opcional) 

- Linha em Branco (Delimitadora) 

- Título 

- Células 

- Linha em Branco (Delimitadora) 

- Superfícies 

- Linha em Branco (Delimitadora) 

- Fonte 

- Composição química dos materiais 

- Linha em Branco Indicativa da Finalização dos dados de entrada 

(recomendável)  

- Informação adicional caso necessário (opcional) 

 

3.2.2.1 Descrição das Células (Cell Cards) 

 

O primeiro  dado  de  entrada  que  deve  iniciar  nas  cinco  primeiras colunas é o  

número  de  célula.  Nesta parte dos dados de entrada, é realizada a construção da 

geometria do problema. Na representação espacial, são utilizadas combinações de formas 
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geométricas pré-definidas, como cilindros, planos, esferas, elipsoides, dentre outras, que  

são selecionadas e descritas no item a seguir (Superfícies). 

Nesta etapa, é realizada a combinação das superfícies ou áreas utilizando-se 

operadores booleanos, tais como intercessões e uniões. É necessário informar o número 

atribuído para cada célula que servirá como sua referência, o número do  material  de  

que  é  composto,  a  densidade  e  a  lista  dos operadores e superfícies indicativas 

daquela região (ORNL, 1997). 

 

3.2.2.2 Descrições das superfícies (Surface Cards) 

 

A indicação das superfícies e áreas que são representadas por formas geométricas 

básicas, que compõem cada célula, são definidas por letras características  sinalizando  

o  tipo  de  superfície  seguido  de  coordenadas tridimensionais que  caracterizam seu 

posicionamento no espaço. 

 

3.2.2.3 Fonte (Source Cards) 

 

A fonte de radiação é definida conforme sua geometria (pontual, plana ou 

volumétrica) seu posicionamento tridimensional, direção do feixe, tipo e energia da 

radiação. 

 

3.2.2.4 Composição química dos materiais (Data Cards) 

 

Para a definição dos materiais que formam as células é necessário conhecer sua 

composição química. Os dados de cada material podem ser inseridos em fração por 

massa ou atômica. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELAGEM DO CONCRETO 

 

 Para realizar a modelagem tanto do concreto comum, quanto do CAAF, foram 

observadas suas características físicas e químicas, para que os corpos de prova 

pudessem ser simulados de maneira adequada no MCNP. 

 

4.1 MATERIAIS ESTUDADOS 

 

Os materiais utilizados no presente estudo são corpos de prova de concreto 

convencional, constituídos de agregados miúdos (basicamente areia), agregados graúdos 

(Brita 01), água e cimento e um corpo de prova de CAAF, com uma composição 

química mais complexa apresentada no Capítulo 5. 

Para o concreto convencional, já existem dados que podem ser utilizados como 

parâmetros comparativos, entretanto para que se possam ter valores obtidos dentro das 

mesmas condições experimentais foi utilizado um corpo de prova de concreto 

convencional e realizadas as mesmas medidas e procedimentos, que foram adotadas 

para a amostra do CAAF. 

A amostra do CAAF, foi produzido por ocasião do trabalho de Doutorado na 

COPPE/UFRJ, que além dos componentes do concreto convencional possui em sua 

constituição um conjunto de aditivos, onde se destacam a incorporação de fibras de aço, 

(MARAGON, 2009). 

Mais do que sua composição, o CAAF é caracterizado pelas suas características 

reológicas, como sugere sua denominação, a saber: grande fluidez, o que lhe confere a 

característica de auto adensável, sem perder sua resistência final; a não incorporação de 

bolhas de ar, ou seja, a redução de vazios; e o aumento da resistência devido à 

incorporação de fibras de aço, o que também reduz o surgimento de fissuras promovidas 

pelo processo de cura em estruturas esbeltas ou pelos esforços adicionas nas estruturas 

onde são empregados. Na Figura 4.1 é apresentada uma radiografia do CAAF 

(MIRANDA, 2008). 
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Figura 4.1- Raio X, do corpo de prova de CAAF, comprovando a homogeneidade da distribuição das 

fibras de aço no interior do concreto. (Fonte: Ederli Maragon) 

 

4.2 MODELAGEM DOS CORPOS DE PROVAS 

Os corpos de prova são apresentados no formato de uma placa retangular com 

espessura constante sendo de 7,10 cm (+ 0,05) para o concreto comum e de 7,00 cm (+ 

0,04) para o CAAF. 

O concreto comum foi confeccionado de forma tradicional em forma de madeira 

retangular, e posteriormente sua espessura foi medida, por isso apresenta um valor 

diferente da medida do CAAF. O CAAF foi confeccionado na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) em uma forma padronizada de 7cm, e posteriormente cortado em 

uma placa retangular para facilitar o posicionamento no esquema experimental. 

(MARAGON, 2009). 

 A modelagem do corpo de prova para realizar a simulação no MCNP, é baseada 

em dois parâmetros básicos: a descrição da composição do material, em percentuais 

por elemento químico e pela espessura do material simulado. 

 Neste caso, a descrição geométrica do material estudado é basicamente definida 

pela sua espessura na direção do feixe. Esta região é definida na simulação, por planos 

paralelos distanciados com a medida da espessura considerada e perpendiculares a 

direção do feixe energético. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

MEDIDAS DE TRANSMISSÃO 

 

O cálculo dos coeficientes de atenuação de massa dos concretos foram  

realizados  utilizando-se  um detector de germânio hiperpuro com 20% de eficiência 

relativa como apresentado no Capítulo 3.1. 

Foram utilizadas fontes que são acondicionadas dentro de uma blindagem 

fixa e quando acionadas remotamente, são posicionadas em um orifício que está 

alinhado com uma plataforma ajustável, onde se encontra o detector. 

Por meio de um laser integrado ao equipamento foi realizado o alinhamento 

do feixe ao centro de um colimador e consequentemente no centro da região ativa 

do detector. 

Os corpos de prova foram apoiados sobre uma plataforma, entre o detector e 

a fonte, um a cada vez. Para a medição em outros pontos do corpo de prova, foram 

por vezes deslocados transversalmente, mas mantida a mesma distancia da fonte e 

do detector. 

Foi medido inicialmente o fluxo direto a partir  da  fonte sem qualquer anteparo e  

depois  cada  corpo de prova foi colocado entre a fonte e o detector. Por este 

procedimento foi determinado a intensidade do fluxo direto (I0) e do fluxo transmitido 

(I) para cada material. Na figura 5.1 apresentamos a fotografia do experimento 

(DEMIR, g, 2008). 

Por fim calculou-se a razão I/I0 de cada corpo de prova. 
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Figura 5.1- Dispositivo do experimento: (A) Blindagem pneumática com as fontes de 137Cs e  60Co, (B) Suporte com o corpo 

de prova de concreto, (C) colimador e o detector, (D) Sistema de espectroscopia Inspector. 

 

 

5.1 CÁLCULO DO "I" EFETIVO PARA OS CONCRETOS (CAAF E COMUM) 

 

O cálculo do (I) para os corpos de prova foi realizado por meio de medições 

realizadas com as três energias características das fontes empregadas 622KeV, 1172 

KeV e 1332 KeV ( B., MARIE-MARTIE, 2007). 

 

 

 Para o cálculo utilizaremos a equação de Beer-Lambert: 

 

                         I =     I0 . e
-µx

     Eq 5.1 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

(C) 

(D) 
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Onde: 

 

I é a intensidade ou contagem final; 

I0 é a intensidade ou contagem Inicial; 

µ é o coeficiente de atenuação linear (cm 
-1

); 

x é a espessura do meio ou material considerado. 

 

 Na tabela 5.1 são apresentados  valores médios das medições realizadas.  

 

Tabela 5.1: Valores representativos médios  das medições realizadas 

 
 

 

Nos dados obtidos, referentes as medições apresentadas na Tabela 5.1,  aplica-se 

a dedução da Eq 5.1 a saber: 

µ = - Ln(I/I0)/x          Eq 5.2 

 

  Por meio da Eq 5.2 encontra-se os valores experimentais do coeficiente 

de atenuação linear do concreto comum e do CAAF, apresentados na tabela abaixo 

(DEMIR, 2011): 

 

Tabela 5.2: Valores determinados experimentalmente  de µ. 

    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia Concreto Comum  CAAF 

  Contagem (Io) Contagem (I) Espessur

a (cm) 

 

 

Contagem (Io) Contagem 

(I) 

Espessura 

(cm) 

622 Kev  200,1 67,7 7,1  166,5 42,6 
 

7,0 

1172 Kev  64,0 

 

27,4 

 

7,1  52,0 18,0 
 

7,0 

1332 Kev  61,7 26,9 7,1  49,6 18,2 7,0 

Energia Concreto comum 

(cm
-1

) 

 CAAF  

(cm
-1

) 
622 keV 

 

0,1479 0,1954 

1172 keV 0,1157 0,1517 

1332 keV   0,1132 0,1431 
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CAPÍTULO 6  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1  DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE  

 

Como mencionado anteriormente, cada amostra de concreto possui uma 

composição peculiar e única, ainda que se tente reproduzi-las dentro de um mesmo 

padrão, sempre teremos algumas variações de densidade e composição, mas que 

atendem os parâmetros de para cada tipo de concreto (BAUER, 1994). 

Sendo assim, neste trabalho foi calculada a densidade dos materiais empregados, 

por meio de pesagem dos corpos de provas e posterior cálculo de volumétrico, onde foi 

encontrado os valores de 1,98 g/cm
3
 para a amostra de concreto comum e 2,40 g/cm

3
 

para a amostra do CAAF. 

 

 

6.2 COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO LINEAR TOTAL E EM MASSA 

 

O coeficiente de atenuação linear total (µ) é definido pela probabilidade de um 

feixe de radiação gama ou X que incida sobre um certo material de uma determinada 

espessura, sofrer atenuação ao atravessá-lo. 

 Este coeficiente varia com a energia da radiação, mas depende, para um mesmo 

material de seu estado físico ou fase. Assim, por exemplo, a água pode possuir valores 

diferentes de µ conforme esteja no estado de vapor, líquido ou sólido. Da mesma forma, 

o carbono depende de suas formas alotrópicas de apresentação: Grafite, diamante  ou pó 

sintetizado. Para evitar essa dificuldade, costuma-se tabelar os valores dos coeficientes 

de atenuação divididos pela densidade do material, tornando-os independentes de sua 

fase física. O coeficiente de atenuação assim tabelado é denominado Coeficiente de 

Atenuação em Massa (µ/ρ). 

Baseado nos dados apresentados anteriormente, calculamos os valores de (µ/ρ), 

de cada amostra utilizada.  
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6.2.1 Determinação dos coeficientes de atenuação em massa experimentais 

 

Os valores foram obtidos pela divisão dos coeficientes de atenuação linear total 

pela densidade de cada amostra. 

Foram utilizadas três energias de maneira experimental, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 6.1.  

 

 

Tabela 6.1: Valores dos coeficientes de atenuação em massa experimentais. 

 

Energia 
keV 

Concreto comum 

(cm2/g) 

CAAF 

(cm2/g) 

Diferença 
(%) 

622 0,0770 0,0814 5,71 
1172 0,0602 0,0632 4,92 
1332 0,0576 0,0596 3,49 

 

 

                            
6.2.2 Determinação dos coeficientes de atenuação em massa encontrados por meio 

da simulação do código MCNP. 

 

Conforme descrito no item 3.2.1, a simulação por Monte Carlo prevê três 

questões fundamentais, a saber: a definição dos materiais envolvidos, sua geometria e 

sua posição no espaço. 

As fontes utilizadas são conhecidas e seus feixes foram devidamente colimados, 

como apresentado na Figura 5.1, o que facilita a inserção dos dados do programa. 

A disposição espacial dos elementos na simulação segue o descrito no modelo 

experimental, atendendo as devidas adaptações do programa. 

A simulação da fonte foi realizada definindo um ponto no espaço com feixe 

colimado, em uma faixa de energia entre 50 keV a 3 MeV.  

O detector foi simulado por um plano, representando o a posição do detector de 

germânio empregado no esquema experimental, perpendicular a direção do feixe 

oriundo da fonte pontual. 

As amostras de concreto foram definidas por dois planos paralelos, espaçados 

conforme as respectivas espessuras do concreto comum e do CAAF, posicionadas entre 

o detector e a fonte pontual. Além disso, suas respectivas simulações foram baseadas 
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nos percentuais dos elementos químicos que compõem cada amostra.  

Para realizar a simulação, portanto, deve-se conhecer a composição detalhada do 

concreto CAA, para que seja possível obter uma precisão desejável nos dados obtidos e 

que os mesmo sejam representativos das medidas experimentais (AKKURT, 2004). 

A composição do concreto em percentuais de seus componentes é apresentada 

na tabela 6.2 (MARAGON, 2009). 

 

Tabela 6.2 – Componentes do CAAF e seus percentuais. 

Composição do  CAAF C15 9,5 -35 Percentual 

das moléculas 

nos componentes  

Percentual 

dos componentes 

no CAAF 

Agregrado Graúdo G1 ( Kg/m3)  Massa Específica 2,64  (g/cm3) 100  0 

Óxido de Silício (Si O2 ) *Predominância 100   

Agregrado Graúdo G2  (Kg/m3)  Massa Específica 2,68  (g/cm3) 100 16,94 

Óxido de Silício (Si O2 ) *Predominância 100   

Agregado Miúdo (S1)  ( Kg/m3)  Massa Específica 2,68  (g/cm3) 100 31,00 

Óxido de Silício (Si O2 ) *Predominância 100   

Agregado Miúdo (S2)  ( Kg/m3)  Massa Específica 2,68  (g/cm3) 100 3,73 

Óxido de Silício (Si O2 ) *Predominância 100   

Silica 235  Ativa (Kg/m3)  Massa Específica 2,68  (g/cm3) 100 2,61 

1-Óxido de Ferro (Fe2 O3) 0,7   

2-Óxido de Cálcio (CaO) 1,1   

3-Óxido de Potácio (K2O) 0,7   

4-Óxido de Alumínio (Al2 O3) 0,4   

                                                          5-Óxido de Silício (Si O2) 94,8   

6-Óxido de Fósforo V (P2 O5) 0,4   

7-Óxido de Magnésio (MgO) 1,5   

8-Óxido de Sódio (Na O2) 0,4   

Óxido de Titânio II( Ti O2) 0   

Óxido de Manganês (MnO) 0   
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(CONTINUAÇÃO  Tabela 6.2) 

Composição do  CAAF C15 9,5 -35 

 

Percentual 

das moléculas 

nos componentes  

Percentual 

dos componentes 

no CAAF 

Cimento CPIII 40  (Kg/m3) Massa específica 3,02( g/cm3) 100 11,92 

  1-Óxido de Ferro (Fe2 O3) 2,021   

2-Óxido de Cálcio (CaO) 57,76   

3-Óxido de Potácio (K2O) 0,46   

4-Óxido de Alumínio (Al2 O3) 9,63   

5-Óxido de Silício (Si O2) 25,97   

Óxido de Fósforo V (P2 O5) 0   

6-Óxido de Magnésio (MgO) 3,19   

7-Óxido de Sódio (Na O2) 0,09   

8-Óxido de Titânio II( Ti O2) 0,46   

9-Óxido de Manganês (MnO) 0,42   

Cinza Volante (Kg/m3) Massa específica 2,35 (g/cm3) 100 7,15 

                                                             1-Dióxido de Silício (Si O2) 57,78   

2-Óxido de Alumínio (Al2 O3) 28,24   

3-Óxido de Ferro (Fe2 O3) 5,65   

4-Óxido de Cálcio (CaO) 3,14   

5-Na2 O 0,26   

6-K2 O 2,54   

7-MnO 0,03   

8-TiO2 0,95   

9-MgO 0,5   

10-BaO < 0,16   

11-P2 O5 0,06   

12- SO3 0,69   

Superplatificante (Kg/m3) Massa espessífica 1,20 g/cm3 100 3,76 

1-Policondensado de sulfunato de melamina e formaldeído 

(H11C6NaN6SO5)       

30   

2-Policondensado de ácido naftaleno-2-sulfônico e formaldeído 

(H7C10NaSO3) 

35   

3- Linhossulfonatos Modificados (H24C20Na2S2O10) 35   

Modificador de viscosidade  (Kg/m3) * Despresível   0,70 g/cm3 100 0,39 

    Água  Massa específica 1g/cm3  (H2O) 100 15 
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Conhecendo os componentes e seus percentuais no CAAF, realiza-se a 

decomposição as moléculas em percentuais por elementos químicos. Na tabela 6.3 

apresentamos os resultados da soma de todos os percentuais por elemento químico.  

 

Tabela 6.3 –  Percentuais por elemento químico do CAAF. 

 

Elemento           % 

Si 29,13 

O 52,52 

Fe 1,96 

Ca 5,10 

K 0,21 

Al 1,68 

P 0,01 

Mg 0,28 

Na 0,35 

Ti 0,07 

Mn 0,04 

Ba 0,01 

S 0,48 

H 1,77 

C 1,55 

N 4,85  

Total ∑ 100,00 

(CONTINUAÇÃO  Tabela 6.2) 

Composição do CAAF C15 9,5 -35 
 

Percentual 

das moléculas 

nos componentes  

Percentual 

dos componentes 

no CAAF 

Fibra de Aço  (Kg/m3) Massa específica 7800 Kg/m3 100 1,5 

Fe 99,6   

Mg 0,3   

Si 0,001   

P 0,001   

S 0,003   

C 0,1   

Ar atmosférico  100 6,00 

 

N 78   

O 22   

OUTROS * Desprezível  0   

Total  100 
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A composição química do concreto convencional (SALINAS, 2006) é 

apresentada na Tabela 6.4.  

 

Tabela 6.4 –  Percentuais por elemento químico do Concreto comum. 

 

Elementos no Concreto  (%) Elemento no Concreto  

Na 1,71 

Ca 8,26 

Fe 1,22 

Al 4,56 

Si 32,03 

O 50,28 

K 1,94 

 

Os dados da tabela 6.3 foram escritos no MCNP, para definir os parâmetros do 

CAAF a ser simulado. A cada simulação, formam modificados os valores da energia do 

fóton incidente e o número de histórias. Na tabela 6.5 é apresentado um dos códigos 

utilizados. 

Tabela 6.5 – Exemplo de código para a simulação do MCNP. 

 

Cálculo do µ para o concreto auto adensável 

C 

1      0       -81 80 IMP:P=0 

2     1    -2.595  -40 -50 60 IMP:P=1                              

3      0       -140 -141 142 #2 #1 IMP:P=1                                       

5      0       140:141:-142 IMP:P=0 

40    Cx  4.5                       

50    px    3.5                                    

60    px     -3.5                           

80    px     50 

81    sx    50  1  

140  cx   5              

141 px 55 

142 px -55        

MODE   P                $  Fótons                                                

C                                                                                

SDEF  cel=3 pos=-50 0 0 VEC= 1 0 0 DIR=1  ERG=0.05 

C      AMOSTRA                                                                   

M1      

        014000 -0.2913 $ Silício 

        008000 -0.5252 $ Oxigênio 

        026000 -0.0196 $ Ferro 

        020000 -0.0510 $ Cálcio 

        019000 -0.0021 $ Potássio 

        013000 -0.0168 $ Alumínio 
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(Continuação Tabela 6.5) Cálculo do µ para o concreto auto adensável 

        015000 -0.0001 $ Fósforo 

        012000 -0.0028 $ Magnésio 

        011000 -0.0035 $ Sódio 

        022000 -0.0007 $ Titânio 

        025000 -0.0004 $ Manganês 

        056000 -0.0001 $ Bário 

        016000 -0.0480 $ Enxofre 

        001000 -0.0177 $ Hidrogênio 

        006000 -0.0155 $ Carbono 

        007000 -0.0485 $ Nitrogênio       

C                                                                                

F1:P 80                                  

E1 0.01 200i 0.12                               

NPS 1e9      
 

 
 

Para simulação foram utilizados dezessete faixas de energia entre 50 keV e 3 

MeV. Com os resultados de transmissão foi realizado o cálculo de µ cujo os valores 

são apresentados na tabela 6.6. 

 

 Tabela 6.6 – Resultados de µ na simulação do MCNP. 

 

Energia (KeV) 
                                

µ 

 

50 0,9299 
 

70 0,5894 
 

90 0,4728 
 

100 0,4409 
 

150 0,3581 
 

200 0,3185 
 

250 0,2919 
 

300 0,2717 
 

 

500 0,2205 

 

662 0,1878 
 

700 0,1900 
 

1000 0,1606 
 

1172 0,1427 
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(Continuação Tabela 6.6) 

Energia (KeV) 

                        

µ 
 

1332 0,1338 
 

1500 0,1307 
 

2000 0,1127 
 

2500 0,1004 
 

3000 0,0916 
 

 

 

 
 

 

 

Na tabela 6.7 são apresentados os dados obtidos pela simulação com o código 

MCNP, comparando os dados experimentais para três energias com os seus respectivos 

valores simulados. ( F., DEMIR, 2011). 

 

 

 

Tabela 6.7 – Comparação dos resultados de µ/ρ na simulação do código MCNP. 

 

 
 

CAAF 

Energia  

(keV) 

Simulação 

µ/ρ (cm2/g) 

Experimental 

µ/ρ (cm2/g) 

622 0,0783 0,0814 

1172 0,0595 0,0632 

1332 0,0557 0,0597 

 
 
 
 
 
 

Para o cálculo da curva de atenuação em massa dividimos os valores de µ 

descritos na Tabela 6.6 pela densidade do CAAF, que é de 2,4 g/cm
3
, cujos valores são 

verificados na tabela 6.8. 
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Tabela 6.8 – Resultados de µ/ρ na simulação do MCNP. 

 

Energia(keV) 
µ/ρ                  

(cm
2
/g) 

 

50 0,3875 
 

70 0,2456 
 

90 0,1970 
 

100 0,1837 
 

150 0,1492 
 

200 0,1327 
 

250 0,1216 
 

300 0,1132 
 

500 0,0919 
 

662 0,0783 
 

700 0,0792 
 

1000 0,0669 
 

1172 0,0595 
 

1332 0,0558 
 

1500 0,0545 
 

2000 0,0470 
 

2500 0,0418 
 

3000 0,0382 
 

     
 

 

 
Na Figura 6.2 são apresentados, na forma gráfica, os resultados do coeficiente de 

atenuação de massa para a faixa 50 KeV – 3KeV  de acordo com os valores da Tabela 6.8. O s 

valores das incertezas dos µ/ρ são respectivamente 2,17%, para a energia de 662 keV, e 

de 2,52% para as energias de 1172 keV e 1332 keV. 
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Figura 6.1 – Gráfico da curva de atenuação em massa para as energias da tabela 6.9. 

 

6.3 COMPARAÇÃO DOS DADOS DO CAAF COM O CONCRETO 

CONVENCIONAL 

 

6.3.1 Avaliação do dos coeficientes de atenuação de massa 

 

Para que se possa melhor compreender a influência da diferença do fluxo de 

energia, entre dois concretos, apresentamos na Tabela 6.1 os resultados obtidos, quando 

se calcula a atenuação do fluxo de energia para uma espessura de 10 cm utilizando os 

dados obtidos para os materiais. 

 

Tabela 6.9 -  A diferença entre o fluxo transmissão entre os dois concretos, para uma 

mesma espessura. 

 

Energia 

keV 

Concreto Comum 

(I) 

CAAF  

(I) 

Diferença 

(%) 

662 0,217 0,142 52,2 
1172 0,304 0,219 39,1 

1332 0,320 0,239 33,6 
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6.4 APRESENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO CAAF PARA OS  PROJETOS 

DE BLINDAGENS 

 

 

O CAAF apresenta-se como solução para diversos projetos na área de 

engenharia civil, especialmente onde são exigidas grande fluidez, resistência mecânica, 

baixa retração e redução das armaduras (ABNT, 6118, 2004). 

A resistência à segregação garante como podemos identificar nas medidas 

experimentais, a grande homogeneidade do concreto devido à distribuição de seus 

agregados de maneira uniforme. Assim sendo, garante aos projetos de blindagens uma 

densidade constante ao longo de toda a peça, favorecendo assim a segurança. 

A capacidade do concreto de fluir através de espaços confinados e aberturas 

estreitas sem qualquer tipo de vibração faz com que o CAAF possa fluir na direção 

horizontal ou vertical sem a incorporação de ar ou acúmulo de bolhas superficiais. Esta 

propriedade de fluidez faz com que os projetos de concretagem de uma blindagem 

sejam facilitados, pois os processos executivos para estruturas esbeltas, em geral, são 

mais trabalhosos tanto no lançamento quanto no adensamento. Estas características 

contribuem também para a sua maior densidade, pois propicia uma quantidade de vazio 

consideravelmente menor que o concreto convencional. O CAAF pode ainda transpor 

anteparos sem perder sua homogeneidade tanto após ultrapassa-lo quanto em seu 

entorno. Favorecendo o processo de concretagem e garantindo suas propriedades nos 

diversos pontos da blindagem (CLÍMACO, 2008). 

 

Devido a incorporação de fibras, o CAAF apresenta benefícios funcionais e 

técnicos. As fibras oferecem ao concreto um aumento considerável na resistência 

mecânica, permitindo a redução das armaduras para execução de estruturas esbeltas. 

Devido a esta resistência mecânica, o emprego deste concreto pode ser útil na 

construção de usinas termonucleares e bunkers. Entretanto, as fibras ainda 

desempenham outras duas funções importantes na composição do CAAF. A primeira é 

por serem constituídas de aço e terem distribuição homogênea por toda a massa de 

concreto, contribuem para o aumento da densidade, fator preponderante na blindagem. 

A segunda é que a incorporação de fibras reduz retração do concreto durante o processo 

de cura, o que diminui o aparecimento de trincas e fissuras, favorecendo a segurança das 

instalações radiológicas e nucleares e garantindo a integridade do projeto de blindagem. 

 

 



63 
 

CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

7.1 CONCLUSÃO 

 

Embora haja uma gama de materiais já utilizados em blindagem à radiação 

ionizante, conhecer as características do CAAF permitirá que os especialistas 

disponham de uma nova opção, que poderá atender as exigências de projetos de 

blindagem específicos. 

 Assim sendo, o cálculo do coeficiente de atenuação linear deve ser utilizado 

quando do uso do CAAF, devido a sua sensível diferença em relação ao concreto 

comum o que o caracteriza com um novo material de blindagem com características 

peculiares. 

O estudo de viabilidade de sua utilização envolve ainda diversas etapas, e 

também está diretamente relacionado com as energias utilizadas. Para uma energia de 

662 keV a redução na transmissão do feixe é de 52,2%, o que indica ser plenamente 

viável. Contudo, para 1332 keV esta diferença reduz-se para 33,6% , o que sugere que 

para maiores energias, a análise do fator de transmissão, não seja suficiente para definir 

o custo-benefício de sua utilização em projetos de blindagens. 

Por fim, é possível ainda incorporar um maior número de fibras de aço ao 

concreto de maneira a aumentar a densidade e a atenuação com a radiação pelo maior 

número atômico dos componentes do aço, em relação aos componentes do concreto. 

Este incremento pode chegar a 3% de fibras de aço, o que é o dobro da quantidade de 

fibras utilizado no CAAF deste trabalho. Assim, acredita-se que seja possível aumentar 

ainda mais a capacidade de blindagem do material estudado. 

 

 

7.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 

Diversas linhas de pesquisa podem ser realizadas tomando por referência o 

presente trabalho. Uma delas é a realização da análise do custo benefício do CAAF em 

relação ao concreto comum e aos demais materiais utilizados comumente em 

blindagem. 



64 
 

A realização de cálculo de blindagem em instalações radiológicas e nucleares 

utilizando o CAAF para verificar o seu ganho efetivo em espessura das diversas 

barreiras. 

O comparativo entre concretos na blindagem à radiação ionizante e da sua 

resistência mecânica, para o emprego em usinas termonucleares ou em Bunkers. 
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