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RESUMO 

 

Para o caso de uma estimativa do risco decorrente da exposição de um indivíduo que tenha 

sido externamente exposto à radiação ionizante, principalmente no que se refere aos efeitos 

determinísticos e estocásticos à saúde humana, a avaliação de dose efetiva de radiação 

recebida é uma das informações mais expressivas para essa avaliação. Dessa maneira, 

devido ao intrincado sistema utilizado em questão - o corpo humano - essa avaliação deve 

ser feita utilizando os simuladores físicos, mais conhecidos como fantomas (do inglês, 

phantoms). A ICRP em sua publicação 110 introduziu os modelos computacionais 

masculino e feminino de voxel, para que representassem uma referência de homem e 

mulher. 

Neste trabalho foram realizadas avaliações de dose efetiva utilizando os fantomas 

computacionais de voxel recomendados pela ICRP 110. A pesquisa vem a partir da 

publicação do TECDOC-1162 da Agência Internacional de Energia Atômica, que apresenta 

orientações quanto a procedimentos genéricos a serem adotados em situações de emergência 

radiológica. Essas recomendações são utilizadas como referências para o cálculo de dose 

efetiva em indivíduos que tenham sido externa e internamente expostos a uma fonte de 

radiação, baseadas em coeficientes de conversão que relacionam a atividade da fonte com a 

dose efetiva em diversas configurações de exposição. Neste estudo, utilizam-se duas fontes 

pontuais distintas: 
137

Cs e 
60

Co com o objetivo de avaliar os limites de validade das 

expressões de avaliação de dose efetiva apresentadas no TECDOC-1162 para o caso de 

fontes pontuais. Com a ferramenta de Monte Carlo Geant4, foi simulado o transporte de 

fótons através do fantoma. Na primeira parte do trabalho, fez-se a implementação dos órgãos 

e tecidos e suas novas respectivas composições, como está apresentado na publicação 110 da 

ICRP. Em seguida, foi definida a geometria para o fantoma imerso em uma piscina 

radioativa e fez-se a validação utilizando também, o código de Monte Carlo Visual Monte 

Carlo (VMC) em cinco diferentes energias: 30, 50, 70, 100 e 100 keV. Validados os códigos 

computacionais para o homem e mulher referência, foi colocada a fonte pontual (de 
137

Cs e 

60
Co, de 1 Bq) em altura mediana, em posição ântero-posterior ao fantoma para diferentes 

distâncias e feito o cálculo de dose efetiva para os órgãos recomendados na ICRP 110, após 

um exposição de 1s. A partir desse resultado, foi possível fazer o cálculo do coeficiente de 
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conversa, utilizando o Geant4, e validar as expressões contidas no TECDOC-1162 para o 

Geant4. 
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ABSTRACT 

 

The estimate of the effective dose of received radiation is one of the most expressive pieces 

of information for estimating the risks resulting from the external exposure of an individual 

to ionizing radiation, and principally as it relates to the deterministic and stochastic effects 

upon human health. Thus, due to the intricate system in question - the human body - this 

estimation should be performed using physical simulators, better known as phantoms. ICRP 

publication 110 introduced these voxel phantoms as computational models to represent adult 

males and females. 

Evaluations of effective dose were done in this work, using the voxel phantoms 

recommended in ICRP 110. The research was inspired by the publication of TECDOC-1162 

by IAEA, which provides generic procedures for assessment and response during a 

radiological emergency. These recommendations are usually references for the calculation 

of effective dose in individuals who have been externally or internally exposed to a 

radioactive source, based on conversion coefficients relating source activity and effective 

dose in various exposure settings. In the present work two distinct point source, 
137

Cs and 

60
Co, are used to evaluate the validity limits of the effective dose estimation equations for 

point sources provided by TECDOC-1162. Using the Geant4 Monte Carlo toolkit, the 

movement of photons through the phantom was simulated. First, the organs and tissues, and 

their respective new compositions, were implemented as provided by ICRP 110. Then, this 

geometry of the phantom immersed in a radioactive pool was defined and validated, also 

using the Visual Monte Carlo (VMC) code at five different energies: 30, 50, 70, 100 and 100 

keV. Following the validation of the computational codes for the male and female 

references, the point source (of 1 Bq 
137

Cs and 
60

Co) was placed at median height, at 

position AP in the phantom for different distances and the effective dose for the organs 

recommended in ICRP 110 was calculated after a one-second exposure. From this result the 

coefficient conversion was calculated using Geant4, and the expressions contained in 

TECDOC-1162 were validated for Geant4. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Motivação 

 

A proteção radiológica pode ser definida como um conjunto de medidas que visam 

proteger não só o homem, mas também nosso ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis 

causados pelas radiações ionizantes. Para isso esta, analisa os diversos tipos de fontes de 

radiação, os diferentes tipos de radiações e modos de interação com a matéria e as possíveis 

consequências à saúde, bem como os riscos associados. 

Em situações de exposição controlada, um dos princípios mais importantes é o 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable), pois nele se traduz a informação de que para 

ser considerada segura a utilização da radiação deve haver uma redução de seus níveis até 

que seja tão baixos quanto razoavelmente exequível. Esse princípio estabelece, portanto, a 

necessidade do aumento do nível de proteção a um ponto tal que aperfeiçoamentos 

posteriores produziriam reduções menos significantes do que os esforços necessários. A 

aplicação desse princípio requer a otimização da proteção radiológica em todas as situações 

que possam ser controladas por medidas de proteção, particularmente na seleção, 

planejamento de equipamentos, operações e sistemas de proteção.  

Situações de emergência podem ocorrer em diversos tipos de cenários para proteção 

radiológica: desde instalações até procedimentos técnicos que apresentarem algum tipo de 

erro durante sua operação, possibilitando o surgimento de eventos indesejáveis e até 

perigosos. O atendimento a estas situações varia com a gravidade do evento e com o cenário 

envolvido. A maioria delas é resolvida pelos responsáveis da operação ou pelo serviço de 

proteção radiológica existente no local. Somente em uma situação mais ampla e complexa, é 

que se exige a intervenção de serviço nacional. Um acidente radiológico pode causar uma 

exposição severa das pessoas que estejam perto de uma fonte radioativa. As doses de 

radiação devem ser avaliadas para todas as pessoas envolvidas. Acidentes desta natureza 

podem ser ocasionados quando fontes seladas são perdidas, danificadas, abandonadas ou 

roubadas; O mesmo pode ocorrer quando há má administração de fontes não seladas 

utilizadas em práticas médicas [1]. A tabela 1.1 mostra alguns acidentes e suas localizações 

ocorridos entre os anos 1981 a 2000. 
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Tabela 1.1: Acidentes radiológicos fatais 1981/2000 [1].  

Ano Localização Utilização Vítimas 

Trabalhadores 

Fatais 

Público 

1981 Oklahoma, EUA Radiografia Industrial 1  

1982 Kjeller, Noruega Irradiação Facility 1  

1984 Marrocos Fonte de 
192

Ir perdida 

(30 Ci) 

 8 

1987 Goiânia, Brasil Aparelho de Teleterapia  4(1) 

1989 São Salvador Irradiação Facility 1  

1990 Israel Irradiação Facility 1  

1990 Saragoça, Espanha Acelerador Linear  11(2) 

1991 Nesvizh, Bielorússia Irradiação Facility 1  

1992 Xinzhou, China Fonte de 
60

Co perdida  3(3) 

1992 Indiana, EUA Braquiterapia 
192

Ir (3.7 

Ci) 

 1(4) 

1994 Tammiku, Estônia Fragmento abandonado 
137

Cs 

 1 

1996 Costa Rica Teleterapia 
60

Co  7(5) 

2000 Tailândia Perda 
60

Co (420 Ci)  3(6) 

2000 Egito Perda 
192

Ir    (20 Ci)  2(7) 

08/2000 

a 

02/2001 

Panamá Teleterapia 
60

Co  5(8) 

Total   6 45 
(1) 128.000 pessoas foram monitoradas, 244 pessoas foram contaminadas, das quais 54 foram 

hospitalizadas para testes futuros ou tratamentos, doses de até 7 Gy. 34 pessoas foram tratadas e liberadas. 

(2) 27 sobre-exposições. 

(3) 8 sobre-exposições com dose entre 0.25-10 Gy (local) 

(4) Má gestão dos pacientes após o tratamento, fonte 90 horas em uma mulher, dose 1000 Gy  

(5) 115 pacientes estavam fazendo radioterapia para neoplasia e foram afetados pela mesma – em 9 meses 

do acidente, 42 pacientes morreram, aparentemente 3 morreram devido a sobre-exposição e outros 4 vieram a 

óbito por problemas causados devido a radiação. 

(6) Acidente em 24/25 de Janeiro de 2000 – Fonte de 60Co, Atividade 15.5 TBq (420 Ci) 

10 pessoas expostas – doses: 1 não é precisa: em torno de 10 Gy, 4 em torno de 6 Gy, 3 em torno de  2 Gy e 1 

menor do que 1 Gy.   

(7) Acidente em Maio de 2000 morador encontrou uma fonte, 2 mortos – alta dose 150/200 (Dose de 25 a 

150 mSv) 

(8) Devido a um erro nos dados de entrada dos pacientes entre Agosto de 2000 e Fevereiro de 2001, estes 

foram tratados com dose 100% maior do que a dose regular. Foram contaminados 28 pacientes que estavam em 

tratamento de Neoplasia - A AIEA informou que dos 28 pacientes, 8 morreram, nos quais 5 mortes 

(provavelmente) foram causadas pela superexposição à radiação. Das outras 3 mortes, uma foi causada pelo 

câncer já existente no paciente e não há informação sobre as outras duas mortes. 
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Doses de radiação podem ser reconstruídas a partir de experimentos que simulem a 

situação de acidente radiológico [2] e diferentes técnicas podem ser utilizadas para o caso de 

uma avaliação de exposição a algum tipo de radiação ionizante, dentre elas, a dosimetria 

biológica e a dosimetria física [3]. A dosimetria física baseia-se em ferramentas numéricas 

e/ou métodos experimentais e é uma das ferramentas que tem tornado de grande 

importância, utilizando códigos computacionais para simularem o transporte da radiação 

através da matéria. A utilização da dosimetria física tem como vantagem ser capaz de 

efetuar cálculo de dose de radiação em qualquer ponto na parte interna ou externa do corpo 

humano.  

Esta ferramenta vem sendo utilizada desde a década de 1960, quando foram 

apresentados os primeiros modelos matemáticos antropomórficos [4] e desde então, diversos 

modelos vem sendo desenvolvidos para não só representar melhor a anatomia humana, 

como também para diminuir as incertezas associadas à modelagem computacional. 

Atualmente, existem vários modelos computacionais, dentre eles e, os modelos estilizados e 

os modelos tomográficos.  

Um dos principais aspectos do atendimento a uma emergência radiológica é a 

habilidade da equipe de resposta para tomar medidas adequadas para proteger o público e os 

trabalhadores. Conhecer os níveis de dose recebida por um indivíduo é um importante passo 

para que seja possível avaliar os riscos que estão associados à exposição às fontes de 

radiação. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disponibiliza um conjunto de 

manuais referentes à preparação e resposta à emergência radiológica [5,6,7,8]; dentre eles 

encontra-se o TECDOC-1162 “Procedimentos genéricos para avaliação e resposta durante 

uma emergência radiológica”, publicado no ano 2000. No manual são apresentadas 

orientações no que se refere a procedimentos genéricos que devem ser adotados caso haja 

alguma situação de emergência radiológica, excluindo o caso de reatores nucleares. O 

documento fornece ferramentas, procedimentos genéricos e dados para uma resposta inicial 

à emergência. Como parte das orientações gerais do TECDOC-1162, recomendam-se 

equações matemáticas para a avaliação de dose efetiva em indivíduos que tenham sido 

expostos externamente a fontes de radiação em diversas configurações geométricas e, para 

vários radionuclídeos. Em uma situação de acidente é possível que haja materiais radioativos 

que foram descobertos em determinadas áreas, fontes que tenham sido perdidas e 

contaminação do laboratório e/ou dos trabalhadores, em instalações industriais, pesquisa ou 



4 
 

em transporte de material radiológico. As consequências deste tipo de acidente podem ser 

gravíssimas, contaminando pessoas, ambiente e, em alguns casos, levando à morte, 

principalmente se a fonte estiver sendo manipulada por pessoas que não estão familiarizadas 

com o perigo de radiação, ou que desconhecem que a fonte é um material radioativo. 

Nesta publicação, para as avaliações de dose efetiva utiliza-se um fantoma 

antropomórfico estilizado [9]. A conversão entre atividade da fonte e a dose efetiva de um 

indivíduo que se encontre a 1 metro da fonte se dá através de coeficientes que foram 

tabelados e apresentados na própria publicação. Estes coeficientes de conversão são obtidos 

através do código CONDOS do Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos da 

América [10,11]. Entretanto, para se chegar a esses valores foram utilizados os fatores de 

peso dos tecidos ou órgãos (wT), definidos na ICRP 60 [12] e são de extrema relevância para 

o cálculo da dose efetiva, já que estas estão relacionadas a radiossensibilidade de cada tecido 

ou órgão. Em 2007, ocorreram mudanças em tais fatores de peso e foram recomendados na 

ICRP 103 baseados nos riscos de efeitos estocásticos [13]. No mesmo ano foi aprovado pela 

ICRP um novo relatório que descrevia o planejamento e desenvolvimento de fantomas 

computacionais de voxel masculino e feminino [14].  A ICRP 110 recomenda a utilização 

dos novos valores para os fatores de pesos publicados. 

Neste trabalho, através de simulações de Monte Carlo no código Geant4, com um 

modelo antropomórfico recomendado pela ICRP, deseja-se avaliar os limites de validade dos 

coeficientes de conversão de atividade do radionuclídeo para a dose efetiva no caso de 

fontes pontuais que são apresentados no TECDOC-1162, calculando-os para distâncias 

diferentes de um metro e, ao mesmo tempo, atualizar estes coeficientes, usando os novos 

fatores de peso dos tecidos e os fantomas de voxels atualmente recomendados pela ICRP 

para o cálculo de doses em tecidos e órgãos. 
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1.2. Objetivos  

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um código de Monte Carlo baseado na 

ferramenta Geant4 para a avaliação de dose efetiva nos fantomas masculino e feminino de 

voxels recomendados pela ICRP 110 para o caso de exposição de fótons em uma geometria 

com fonte pontual. E os objetivos específicos são: 

 

 Fazer uma análise comparativa (“benchmark”) entre os resultados obtidos com o 

código desenvolvido no Geant4, com resultados provenientes do código Visual Monte Carlo 

(VMC), utilizando o mesmo fantoma antropomórfico em uma geometria padrão. 

 

 Avaliar as doses absorvidas em órgãos específicos e dose efetiva nos fantomas 

implementados para o caso de exposição a uma fonte pontual de 
137

Cs, e 
60

Co a um metro de 

distância; 

 

 Avaliar os limites de validade das expressões matemáticas de avaliação de Dose 

Efetiva apresentadas pelo documento TECDOC-1162 da Agência Internacional de Energia 

Atômica para o caso de fontes pontuais para diferentes distâncias. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo são descritas as grandezas dosimétricas utilizadas na pesquisa. São 

apresentados os modelos computacionais utilizados para simular utilizando o código 

computacional Geant4 e o manual publicado pela AIEA, o TECDOC-1162, que fornece 

dados, ferramentas e procedimentos necessários para que se tenha uma resposta inicial e 

imediata caso ocorra algum tipo acidente radiológico. 

 

 

2.1. Grandezas dosimétricas 

 

2.1.1. Kerma 

 

O kerma (kinectic energy released per unit of mass), K, é definido pela relação (1), 

 

K = dԑtr

dm
     (1) 

  

Onde, dԑtr  é a soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas 

carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes em um material de massa 

dm. 

A unidade de medida do Kerma é o joule por quilograma (J.kg
-1

), que recebe o nome 

de gray (Gy). 

 

 

2.1.2. Dose absorvida 

 

A relação entre a energia absorvida e a massa do volume de material atingido é a 

base da definição da grandeza dosimétrica dose absorvida. A dose absorvida, D, é o 

quociente de dε̅ por dm, onde dε̅ é a energia absorvida média depositada pela radiação 

ionizante em um determinado  ponto de interesse da matéria de massa dm e está definida na 

equação (2): 
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D =
dε̅

dm
      (2) 

 

A unidade de medida de dose é o Joule por quilograma (J.kg
-1

), que recebe o nome 

de gray (Gy). 

 

 

2.1.3. Dose equivalente em um tecido ou órgão 

 

O conceito de dose equivalente em um tecido ou órgão está definido na ICRP 

número 103 [13]. A dose equivalente é a dose absorvida média em um determinado órgão ou 

tecido específico, multiplicado pelo fator de ponderação da radiação. A fórmula matemática 

para este conceito é dada pela equação (3): 

 

 

HT = Σ wR.DTR    (3) 

 

Onde: 

DTR é a dose absorvida média no tecido ou órgão T, para uma dada radiação R e, wRé o fator 

de peso da radiação que está descrito na Tabela 2.1 e se referem ao risco de efeitos 

estocásticos. 
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Tabela 2.1: Valores dos Fatores de peso da radiação, wr, para os diversos tipos de 

radiação. 

Tipo de Radiação e faixas de energia wr 

Fótons de todas as energias 1 

Elétron e múons de todas as energias 1 

Nêutrons Conforme equação (4) 

Prótons, energia > 2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e 

núcleos pesados. 

20 

 

           2,5 + 18,2 𝑒−[ln(𝐸𝑛)]
2 /6 , En < 1 MeV 

wR =  5,0 + 17,0 𝑒−[ln(2𝐸𝑛)]
2 /6 , 1 MeV ≤ En  ≤ 50 MeV          (4) 

           2,5 + 3,25 𝑒−[ln(0.04𝐸𝑛)]
2 /6 , En > 50 MeV 

 

 

A unidade de medida da dose equivalente é o Joule por quilograma (J.kg
-1

), que 

nesse caso, recebe o nome de sievert (Sv). 

 

 

2.1.4. Dose efetiva 

 

A dose efetiva, E, é definida como a soma das doses equivalentes, HT, para os órgãos 

e tecidos ponderados por fatores de peso, wT, pela equação (5): 

 

E = ∑ wT.HTT     (5) 

 

A Tabela 2.2 apresenta os valores dos fatores de peso wT  dos tecidos (T) 

recomendados pela ICRP 103, que são baseados em coeficientes de risco nominais ajustados 

ao detrimento de efeitos estocásticos. Coeficientes estes que foram calculados a partir da 

média da estimativa do risco de vida associadas à radiação pela incidência de câncer para 

uma população igualmente composta por homens e mulheres. Os wT representam valores 

médios para os dois sexos e todas as faixas etárias; estes valores não estão relacionados às 

propriedades anatômicas de um determinado indivíduo. 
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A definição da dose efetiva é baseada nas doses médias nos órgãos e tecidos do corpo 

humano, que nos fornece um valor que leva em conta a situação de exposição e não, 

características individuais da pessoa exposta, levando em consideração as 

radiossensibilidades dos órgãos e tecidos. 

 

Tabela 2.2: Fatores de peso wT  dos tecidos (T) recomendados pela ICRP 103 

Orgão/Tecido Número de 

tecidos 

   wT Contribuição total 

Pulmão, estômago, cólon, 

medula óssea, mama, restantes* 

6 0,12 0,72 

Gônadas 1 0,08 0,08 

Tiróide, esôfago, bexiga, fígado 4 0,04 0,16 

Superfície óssea, pele, cérebro, 

glândulas salivares. 

4 0,01 0,04 

*Adrenais, Região extratorácica, vesícula biliar, coração, rins, nódulos linfáticos, 

músculo, mucosa oral, pâncreas, intestino delgado, baço, timo, próstata (para o 

fantoma masculino) ou útero (para o fantoma feminino). 

 

 

2.2. Os modelos computacionais antropomórficos 

 

Os modelos computacionais do corpo humano descrevem a maioria dos órgãos e 

tecidos que formam o corpo humano. Utilizando esses modelos devem-se detalhar 

informações concretas sobre a densidade, composição química, forma, tamanho e 

localização de cada um desses tecidos e órgãos. Atualmente, existem vários modelos 

computacionais, dentre eles e, sendo os mais conhecidos, os modelos estilizados e os 

modelos tomográficos: 

 

 Modelos estilizados ou ainda modelos matemáticos, são representados por uma 

combinação de equações matemáticas referentes a algumas geometrias como esferas, cubos, 

elipsoides e etc. Como apresentado na Figura 2.1(a), sua representação é simples, o que 

compromete o realismo. 
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 Modelos tomográficos recebem essa nomenclatura, pois são baseados em um 

conjunto de imagens tomográficas e/ou ressonância magnética. Como apresentado na Figura 

2.1(b), sua representação é mais elaborada (já que é uma imagem real do indivíduo), 

tornando-se mais realista. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.1. Modelos computacionais antropomórficos. (a) Vista 

interna do fantoma feminino estilizado. (b) Modelo feminino 

tomográfico de voxel. 

 

A ICRP, em sua publicação 103 [13], adotou fantomas de voxels de indivíduos 

adultos, masculino e feminino como referência para cálculo de doses. 

Atualmente, existem diversos grupos de pesquisa que vêm trabalhando para 

contribuir com a melhoria do cálculo de dose nos órgãos do corpo humano utilizando 

fantomas antropomórficos, usando códigos como o MCNP [14,15], Geant4 [16] e VMC 

[17]. 
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2.2.1. Fantoma estilizado 

 

Os fantomas estilizados, ou matemáticos, são aqueles em que a constituição dos 

órgãos e tecidos são modelados a partir de equações matemáticas, representando 

combinações e interseções entre elas. 

Na década de 1970, foi introduzido o modelo do homem adulto e apresentado pelo 

MIRD5 (Medical Internal Radiation Dose Committee (MIRD) Pamphlet No.5) [18], que 

possuía características baseadas no modelo apresentado na publicação 75 da ICRP [19] . A 

Figura 2.2 apresenta um modelo típico de um fantoma estilizado. 

 

 

 

Figura 2.2: Modelo computacional do fantoma estilizado. 

 

 

 

2.2.2. Caracterização do modelo antropomórfico de voxel 

 

2.2.2.1. Conceito de “pixel” e voxel 

 

A palavra “pixel”, do inglês, vem da junção de duas palavras: 

de “Picture” e “Element”, este é o menor elemento de imagem. É a menor componente em 
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uma imagem digital e a junção de milhares deles é possível formar uma imagem inteira. Na 

Figura 2.3 mostra a ideia dos “pixels” na resolução de uma imagem, a junção de milhares de 

“pixels” melhora a resolução de uma imagem. 

 

 

 

Figura 2.3: Resolução de uma imagem partindo da ideia de “pixels” 

 

 

Um “pixel” é definido como um ponto no espaço bidimensional, com coordenadas x 

e y. Quando uma terceira coordenada – z – é necessária, chamamos de voxel e consiste de 

um valor de um gride em um espaço tridimensional. O nome voxel deriva da combinação de 

"volume" e "pixel". Um voxel representa um dado pontual, como exemplificado na Figura 

2.4, que mostra um esquema de como seria essa representação 3D do pixel em um espaço. 

Este dado pontual pode consistir em um único, ou múltiplos aspectos de informação.  

 

 

 

Figura 2.4: voxel destacado dentre outros voxels em 

uma série de voxels empilhados. 
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Um voxel representa apenas um único ponto nesse gride, não um volume. E são 

frequentemente utilizados para visualização e análise de dados médicos e científicos. 

 

 

2.3 Fantoma de voxel 

 

Fantomas antropomórficos de voxel são modelos computacionais do corpo humano, 

construídos a partir dos voxels presentes em imagem tomográficas. Isso tem possibilitado 

uma melhor descrição do corpo humano, quando comparados com os fantomas estilizados. 

Os primeiros fantomas de voxel foram criados em um laboratório de modelagem em 

meados dos anos 80 [19].  Estes modelos computacionais representam o homem e mulher de 

referência e suas massas, seguem os valores publicados na ICRP de número 89 [20], para 

que não se distorcesse da anatomia real. 

Os modelos de voxel foram elaborados a partir de varreduras contínuas de imagens 

obtidas de tomografia computadorizada do indivíduo e consistem em milhões de voxels, o 

que proporciona uma representação tridimensional do corpo humano e, também, a forma 

espacial de seus órgãos e estruturas. 

Os modelos de referência de voxel, homem e mulher são representações 

computacionais padrão, em termos de peso e altura. Estes podem ser utilizados juntos com 

códigos de simulação de transporte de radiação e energia depositada para o cálculo do 

coeficiente de dose em trabalhadores e público que tenha sofrido exposição interna e/ou 

externa. Os modelos podem ser utilizados para calcular a fração da energia da radiação 

emitida dentro da região onde esteja a fonte; da mesma forma, podem ser utilizados para 

calcular a dose absorvida média em um órgão ou tecido, a partir de um campo de radiação 

externa. 

O nível de realismo a partir do desenvolvimento dos fantomas de voxel significa uma 

melhora na estimativa dosimétrica, principalmente no que se refere ao depósito de energia 

em determinadas áreas do corpo humano, tanto para a dosimetria interna quanto para a 

externa. Um ponto importante dos fantomas de voxel é a possibilidade de simular um 

indivíduo em particular, alterando seu peso para variar com determinada estrutura, essas 

dimensões podem ser alteradas e adaptadas independentemente em cada um dos três eixos 

[20]. 
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2.3.1. A publicação de número 110 da ICRP e seu fantoma antropomórfico 

padrão 

 

Aprovada pela ICRP no ano de 2007 e adotada pela ICRU no ano seguinte, a 

publicação de número 110 [14] introduziu os modelos computacionais que representassem 

uma referência de homem e mulher adultos. Ao adotar esta recomendação, foram definidos 

cerca de 140 órgãos e tecidos, incluindo diferentes tecidos esqueléticos, cartilagens, músculo 

e os principais vasos sanguíneos. Tem como objetivo futuro atualizar os valores de 

coeficientes de dose em órgãos para uma exposição interna ou externa.  

A utilização dos fantomas de voxels para o cálculo da energia depositada, no que a 

ICRP define como “regiões alvos”, que são os órgãos e tecidos do corpo humano devem 

favorecer todos os órgãos e tecidos que são relevantes para a avaliação de dose, como 

apresentado na figura 2.5, caso um indivíduo tenha sido exposto à radiação ionizante. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Esquema que mostra as etapas para cálculo da dose efetiva usando os 

fantomas referência para cada tipo de sexo. 

 

  

As regiões alvos definidas para o cálculo da dose efetiva são: medula óssea 

vermelha, adrenais, cérebro, seios, cólon, endosteo (formalmente chamado de superfície 
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óssea), caixa extratorácica, cristalino, vesícula biliar, coração, rins, fígado, pulmão, nódulos 

linfáticos, músculo, esôfago, mucosa oral, ovários, pâncreas, próstata, glândulas salivares, 

pele, intestino delgado, baço, estômago, testículos, timo, tireoide, bexiga urinária e útero.  

Os dados anatômicos e fisiológicos dos fantomas de referência são os mesmos 

contidos na publicação 89, da ICRP [21]. A construção dos fantomas de referência se deu 

com a atualização de fantomas já existentes de dois indivíduos que se assemelham aos dados 

de referência, diante disso, as massas dos órgãos foram ajustadas de forma a não 

comprometer o realismo anatômico.   

A publicação 110 da ICRP [14] está dividida em seis capítulos, divididos da seguinte 

forma: 

 

 Capítulo 1 - Neste capítulo há um resumo das principais motivos para a construção 

do fantoma; 

 Capítulo 2 - Aqui há um resumo das especificações de como deve ser o modelo 

computacional: dimensões, fonte e as regiões-alvo; 

 Capítulo 3 - Caracteriza os modelos voxel Golem e Laura, que são as origens dos 

fantomas de referência; 

 Capítulo 4 - Apresenta as modificações que tiveram que ser aplicadas aos modelos 

anteriormente citados para então, criar modelos de voxels de referência; 

 Capítulo 5 - Apresenta a descrição dos fantomas computacionais de referência; 

 Capítulo 6 - Indica as aplicações e limitações dos fantomas de referência. 

 

 

2.3.2. O fantoma masculino padrão da ICRP 

 

O fantoma masculino foi construído a partir de imagens tomográficas do corpo 

inteiro de um indivíduo de 38 anos, 1,76 cm de altura e pesando cerca de 70 kg. Esse 

fantoma está dividido em 222 fatias de 254 x 127 “pixels” de 8 mm de espessura. A 

anatomia do fantoma masculino da publicação 110 da ICRP traz muito de seus dados da 

publicação de número 89, diferenciando 141 tecidos ou órgãos. Os dados do fantoma 

masculino encontram-se na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Características do fantoma masculino. 

Características Fantoma Masculino da ICRP 110 

Massa 73 kg 

Altura 1,76 m 

Número de voxels 1.946.375 

Espessura da fatia (altura do voxel) 8 mm 

Dimensão do Voxel no plano (x,y) 2,137 mm 

Volume do voxel 36,54 mm³ 

Número de colunas (x) 254 

Número de linhas (y) 127 

Número de fatias (z) 222 

 

 

 

2.3.2. O fantoma feminino padrão da ICRP 

 

O fantoma feminino foi construído a partir de imagens tomográficas do corpo inteiro 

de um indivíduo de 43 anos, 1,63 cm de altura e pesando cerca 60 kg. Esse fantoma está 

dividido em 348 fatias de 299 x 137 “pixels” de 4,84 mm de espessura, com 141 tecidos 

diferenciados. Outras características do fantoma feminino encontram-se na tabela 2.4. 
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Tabela 2.4: Características do fantoma feminino. 

Características Fantoma Feminino da ICRP 110 

Massa 60 kg 

Altura 1,63 m 

Número de voxels 3.886.020 

Espessura da fatia (altura do voxel) 4,84 mm 

Dimensão do voxel no plano (x,y) 1,775 mm 

Volume do voxel 15,25 mm³ 

Número de colunas (x) 299 

Número de linhas (y) 137 

Número de fatias (z) 348 

 

 

 

2.4. TECDOC-1162  

 

Com o título de “Procedimentos genéricos para avaliação e resposta durante uma 

emergência radiológica”, o TECDOC-1162 é um manual que foi publicado pela AIEA no 

ano 2000. Ele fornece não somente ferramentas, mas também, procedimentos genéricos e 

dados necessários para uma resposta inicial a um acidente radiológico. 

Este manual faz parte de uma série de publicações da AIEA sobre a preparação e 

resposta a emergências, no qual inclui os seguintes relatórios: Avaliação de genéricos para 

Determinar Ações de proteção durante um acidente no reator [6], Método para o 

desenvolvimento da preparação de Resposta de Emergência para Nuclear ou acidentes 

radiológicos [7], Procedimentos de e critérios de intervenção em uma emergência nuclear ou 

radiológica [8]. 

No TECDOC-1162, os autores da AIEA comentam que futuramente irá rever a 

publicação como parte do processo de uma contínua melhora. Sabendo que o manual utiliza 

uma série de práticas genéricas, portanto, há necessidade de uma cuidadosa revisão e 

adaptação dos seus conteúdos. 
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No que diz respeito às fontes pontuais, propõe-se estimar a taxa de dose e a dose 

efetiva de uma fonte puntiforme de atividade conhecida ou então, a atividade, bem como a 

distância a fonte e o alvo. Este procedimento define que o indivíduo esteja a 1 m de distância 

da fonte pontual podendo considerar, ou não uma blindagem para a fonte, porém 

desconsiderando o efeito de build up da mesma. 

A estimativa da dose efetiva a uma certa distância de uma fonte pontual deve ser feita 

utilizando a equação 6: 

 

 

Eext =
A.CF6.Te.(0.5)

d
d1 2⁄
⁄

x2
    (6) 

 

 

Onde: 

Eext = Dose efetiva a partir da fonte pontual (mSv) 

A = Atividade da fonte (kBq) 

Te = Tempo de exposição (h) 

CF6 = Fator de conversão apresentados no anexo A [(mSv/h)/(kBq)] 

X = Distância da fonte pontual (m) 

d1/2 = HVL apresentados no anexo B (cm) 

d = Espessura da blindagem (cm) 

 

 

2.5. Simulação com método de Monte Carlo na radioproteção e dosimetria 

 

O Método de Monte Carlo faz uso da estatística para representar, mediante 

experimentos probabilísticos o comportamento aleatório de sistemas reais. Combina 

conceitos estatísticos com a geração de números aleatórios e a automatização dos cálculos. 

Este método tem sido comumente utilizado em diversas áreas, um exemplo é a simulação de 

fenômenos físicos mais complexos, como o transporte de radiação através da matéria. 

Para ajudar a desvendar problemas mais complexos na proteção radiológica e 

dosimetria, muito tem se feito a partir do uso dessas simulações por Monte Carlo [22]; que 

podem verificar os tipos de interações da radiação com a matéria e o transporte dessas 
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partículas, que podem ser considerados processos estatísticos. Do mesmo modo, utilizando a 

simulação com o Método de Monte Carlo, é possível fazer uma análise precisa e detalhada 

dessas interações das partículas quando atravessam o modelo antropomórfico e 

posteriormente fazer uma análise da distribuição da dose efetiva. 

Neste modelo de simulação, o principal objetivo é desenvolver um modelo que seja 

mais próximo possível àquele que se deseja analisar (no nosso caso, trata-se de um modelo 

antropomórfico) e então, realizar as simulações das possíveis interações. 

Desde o momento da emissão de uma partícula partindo de uma determinada fonte, 

até sua absorção (ou espalhamento), há eventos chamados de “história da partícula”, que 

nada mais é do que o número de partículas emitidas por segundo. O número de histórias da 

partícula é inversamente proporcional às incertezas estatísticas: quanto maior o número de 

histórias simuladas menor serão as incertezas estatísticas das grandezas com a qual se está 

trabalhando. De uma forma geral, uma simulação não há solução exata, o Monte Carlo 

trabalha com erros relativos, porém seus resultados são suficientes para se ter uma boa 

estimativa daquilo que seria o valor exato. 

Os métodos de Monte Carlo utilizados neste trabalho estão associados ao 

desenvolvimento e/ou uso de três componentes principais: fantomas antropomórficos, 

códigos de transporte de radiações ionizantes e algoritmos simuladores de fontes radioativas 

para obtenção de resultados dosimétricos. Para isso, há diversos códigos utilizados para 

calcular o transporte de partículas através matéria, dentre eles pode-se destacar o Geant4 e o 

Visual Monte Carlo [23,24]. 

 

 

2.6. Código de Monte Carlo Geant4  

 

O código de Monte Carlo Geant4 (GEometry ANd Tracking) [25], foi desenvolvido 

na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida como CERN, que é uma 

Organização Europeia voltada para pesquisa nuclear, muito utilizado em experimentos e 

projetos voltados para as interações de partículas, principalmente àqueles relacionados à 

física de alta energia, astrofísica, ciência espacial e física médica. Na área de física médica 

tem crescido consideravelmente sua utilização, principalmente para a avaliação de dose 

devido a prótons e nêutrons [8]. No que se refere aos processos físicos do Geant4, pode-se 
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dizer que há uma variedade de energia e as partículas simuladas podem ser fótons, elétrons 

léptons, hádrons e íons e etc. 

 

2.6.1. Simulação no Geant4 

 

A construção de um modelo no Geant4 é feito a partir da junção de diversos 

volumes. O maior deles é àquele que limita o transporte de partículas, chamado de volume 

mundo e deve conter todos os outros pertencentes à geometria do detector. Para cada volume 

criado, deve-se definir sua forma e suas características físicas, e, em seguida, deve-se 

colocar dentro de um volume que o contém. Essa inserção é feita no mesmo sistema de 

coordenadas utilizado no volume mundo. Para descrever a forma de um volume, usamos o 

conceito de um sólido. Um sólido é um objeto geométrico qualquer, descrito por suas 

dimensões, um cubo com um lado de 10 cm e um cilindro de raio de 30 cm e comprimento 

de 75 cm são exemplos de sólidos. 

Para realizar uma simulação com o Geant4 faz-se necessário escrever um código 

contendo as descrições da geometria, dos materiais utilizados, as partículas de interesse e os 

processos físicos necessários. 

Na construção dos elementos geométricos, três aspectos são necessários: 

 

1) O volume sólido – É o responsável pelo formato e dimensões do elemento 

geométrico que se esteja trabalhando. Na programação com GEANT4 ele é representado 

pela classe G4VSolid; 

 

2) O volume lógico – É o responsável pela definição dos materiais e qualquer atribuição 

à visualização. Na programação com GEANT4 ele é representado pela classe 

G4LogicalVolume; 

 

3) O volume físico – É o responsável por estabelecer um posicionamento do elemento 

geométrico dentro do volume Mãe. Na programação com GEANT4 ele é representado pela 

classe G4PhysicalVolume. 
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As classes para construção de um elemento geométrico estão ilustradas na figura 2.6. 

As classes G4Box e G4Orb que estão representadas no diagrama são utilizadas, 

respectivamente, para construir um paralelepípedo e uma esfera. A classe G4Material 

descreve as propriedades da matéria, como: densidade, materiais utilizados, misturas, 

composições e etc. A classe G4SensitiveDetector é a que representa o volume sensível; na 

G4VisAttributes são definidos os atributos da classe de visualização do volume, por fim, as 

classes G4PVPlacement, G4PVParameterised e G4VNestedParameterization são utilizadas 

para inserir os elementos geométricos no ambiente virtual. 

 

 

 

Figura 2.6: Representação das classes do Geant4 que são utilizadas para construção 

geométrica. 

 

 

O transporte das partículas simuladas é divido em quatro partes: 

 

1) A execução (run) – É a coleção de todas as “histórias” pré-definidos para a 

simulação; 

2) O evento (event) – Corresponde a simulação de uma única história; 

3) O passo (step) – É a unidade básica da simulação, possui informações momentânea 

da partícula, como: posição, energia e direção. 

4) O traço (track) – É um nível intermediário entre o event e o step, está relacionado 

com a propagação da partícula. 
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As partes definidas anteriormente possuem suas próprias classes: G4Run, G4Event, 

G4Step, G4Track e classes de gerenciamento como: G4RunManager, G4EventManager, 

G4StepManager, G4TrackManager. Cada uma dessas classes nas partes da simulação de 

cada partícula pode ser herdada às classes de ações do usuário – que servem para controlar 

as informações geradas durante a simulação – que são: G4UserRunAction, 

G4UserEventAction, G4UserStepAction, G4UserTrackAction. 

Não é definido no Geant4 uma partícula e/ou processo padrão, dessa maneira, 

qualquer partícula e/ou processo físico necessários para a simulação deverão ser definidos a 

partir de uma classe concreta derivando da classe mais básica que é a G4VUserPhysicsList.   

 

 

2.7. Código Visual Monte Carlo 

 

O Visual Monte Carlo (VMC) é um código que simula o transporte de radiação 

desenvolvido em 1999, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, tendo como linguagem 

de programação utilizada o Visual Basic na versão 6.0 (VB6) [17, 26,27]. A versão mais 

recente Visual Monte Carlo “dose calculation”, conta com o fantoma computacional 

masculino e feminino como sugerido na ICRP 110. O VMC usa o método de Monte Carlo 

para simular interações da radiação através da matéria, ou seja, no interior do fantoma e 

fornece ao usuário uma estimativa do cálculo da dose equivalente e dose efetiva no 

simulador, a partir de simulações que podem ser a partir de exposições internas ou externas. 

Esse código possui uma diferenciação de situações de exposição: fonte pontual, solo ou uma 

nuvem radioativa; justamente por isso, é comumente utilizado para estimar a dose no caso 

de uma situação de emergência radiológica ou, uma situação pós-acidente. 

A geração dos eventos aleatórios simulados dá-se pelo gerador de número aleatórios, 

o Ranmar. O cálculo da dose utilizando o VMC tem sido validado por comparação entre 

seus resultados e outros realizados com simuladores físicos do corpo humano. Além disso, 

foram feitas comparações com resultados obtidos por outros códigos de Monte Carlo, como 

EGSnrc e MCNP. 

 

 



23 
 

2.8 Publicações com fantomas antropomórficos imersos em água 

contaminada 

 

O caso do fantoma imerso em água radioativa é tratado no trabalho e explicado 

detalhadamente no capítulo seguinte.  

Esse modelo de exposição foi também tratado em duas publicações: em 1993 foi 

publicado o guia FGR-12 [28] do Laboratório Nacional de Oak Ridge (ORNL), que 

apresenta cálculos de dose efetiva feitos sobre o fantoma hermafrodita de Snyder-Fischer. 

Recentemente, Yoo e colaboradores [29] obtiveram os coeficientes de conversão para a 

imersão em água usando os novos fantomas da ICRP e os novos fatores de peso para tecidos, 

com o código MCNPX. Em seus cálculos, as doses em órgãos pequenos, como a tireoide e 

nódulos linfáticos, por exemplo, para energias mais baixas da radiação, não são obtidas 

diretamente do Monte Carlo, mas aproximadas como uma fração da dose dos órgãos 

maiores, fração esta que é obtida da simulação com energias mais altas da radiação. Isto é 

feito devido à dificuldade de se obter uma estatística significativa de contagens para o 

cálculo de dose nestes órgãos pequenos quando a energia dos fótons é baixa. 
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3. METODOLOGIA 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar as etapas de implementação dos fantomas 

computacionais de voxel propostos pela ICRP 110 no código de Monte Carlo Geant4 e a 

modelagem da fonte externa na irradiação do corpo humano.  

Primeiramente, foram implementados os fantomas de voxel masculino e feminino no 

código de Monte Carlo Geant4. Em seguida foi feita a validação do código computacional a 

ser utilizado. Essa validação foi realizada da seguinte forma: foi colocado o fantoma – 

Masculino e Feminino – imerso numa esfera de água. A fonte de radiação foi configurada 

como monoenergética, isotrópica e proveniente de qualquer ponto dessa esfera. Esta 

configuração se assemelha à uma piscina radioativa. A validação foi fundamentada a partir 

de comparações entre os resultados obtidos com a implementação do nosso código 

utilizando o simulador Geant4, com outras referências: o Código de Monte Carlo VMC, o 

guia americano de proteção radiológica, o FGR n°12 e o periódico de Yoo e colaboradores, 

que utilizam os fantomas imersos em água. 

Posteriormente, com uma fonte pontual, foram feitas simulações para obter a dose 

efetiva dos órgãos do indivíduo. Posteriormente, esses resultados foram comparados com 

aqueles provenientes das equações matemáticas propostas no TECDOC-1162. 

 

  

3.1. Estrutura disponível para a pesquisa  

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, três microcomputadores estavam 

disponíveis na estrutura da Divisão de Dosimetria do IRD, sendo esses: 

 

 Computador DELL Studio XPS, Intel Core i7 Quad, 2.93 GHz, 8 threads, 64 bits; 8 

Gb de ram; DVD-RW, 250 Gb HD; 

 

 Computador Maxxtro, Intel Core 2, Quad, 2.83 GHz, 64 bits, 2.9 Gb ran, 200 Gb 

HD; DVD-RW; 
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 Computador HP, AMD Phenom(tm) II X4 B95 Processador × 4,  2GHz, 64 bits, 3.4 

Gb ram, 311.2 Gb HD. 

 

Todos os computadores possuíam o sistema operacional Ubuntu na versão 14.04 

LTS, que é uma distribuição em Linux, juntamente com o pacote de simulação de Monte 

Carlo Geant4 versão 4.10.01. 

 

 

3.2. Implementação do fantoma de voxel da ICRP 

 

A implementação dos fantomas de referência da ICRP 110, no Geant4, foi o ponto de 

partida para o trabalho. Uma nova classe do simulador Geant4 foi adicionada –

NestedParametrization - para fazer a leitura dos milhares de voxels que representam os 

fantomas. Dessa maneira, foi possível fazer o código ler os três eixos (x,y e z), reduzindo a 

memória utilizada e tempo de processamento. 

Foram utilizados os fantomas de voxel masculino e feminino recomendados pela 

ICRP e implementados na versão G4.10, que é a mais recente do simulador de Monte Carlo 

Geant4. Na publicação 110 da ICRP são apresentados vários tipos de tecidos e 

diferenciações dos órgãos e estruturas do corpo humano. Assim,  no simulador do corpo 

humano, as composições de cada órgão e tecido e suas respectivas densidades foram 

atualizadas conforme os mais novos valores recomendados.  

 

  

 3.3. Validação dos fantomas de voxel masculino e feminino 

 

Os resultados foram comparados e validados com outros resultados publicados e com 

simulação de Monte Carlo com o código VMC. 

Após implementar os fantomas de voxel no código Geant4, o processo de validação 

era necessário para dar confiabilidade na implementação do nosso modelo e posteriormente, 
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dar prosseguimento ao próximo passo do trabalho: o cálculo de dose efetiva a partir dos 

órgão dos fantomas antropomórficos de voxel. 

Essa validação foi feita simultaneamente entre os fantomas de referência masculino e 

feminino com uma configuração geométrica que representasse a inserção, dos modelos 

computacionais, em uma piscina que continha água radioativa. Foram utilizadas diferentes 

energias: 30 keV, 50 keV, 70 keV, 100 keV e 1 MeV. Os centros dos fantomas foram 

posicionados no centro (0,0,0) da esfera, que possuía um raio de 180 cm (para energias de 

30, 50, 70 e 100 keV) e 270 cm (para energia de 1 MeV). Este raio foi definido a partir do 

alcance médio de um fóton na água. O código de definição para a piscina de água no Geant4 

é apresentado no Apêndice A.        

Está definido na publicação de número 110 da ICRP o fantoma antropomórfico seja 

construído dentro de uma caixa retangular preenchida de ar. De maneira que o cálculo de 

dose nos órgãos e tecidos fosse dado com uma menor incerteza, todos os fótons deveriam 

atingir essa caixa retangular. Para adequar à nossa geometria, o elemento contido nessa 

caixa foi modificado de ar para água – pois temos um fantoma imerso em água - e os fótons 

considerados para o cálculo da dose nos órgãos não são contabilizados com aqueles emitidos 

no interior da caixa, que agora é água. Os fótons considerados são aqueles que interagem 

com o fantoma antropomórfico. 

 Essas alterações foram feitas no arquivo do Geant4 que é responsável pela geração 

da partícula e encontra-se no Apêndice B. É apresentado na figura 3.1 as gerações das 

partículas isotrópicas usadas para a validação, no interior da esfera.  
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Figura 3.1 Geração de partículas no interior da esfera feita de água.  

 

 

Com essa geometria, foram feitos os cálculos de dose efetiva dos órgãos e tecidos 

recomendados pela ICRP, utilizando o código de Monte Carlo Geant4 e posteriormente, 

comparados com o código Visual Monte Carlos e também, com algumas referências da 

literatura que estavam nessa mesma configuração [27, 28]. 

 

 

3.4. Geometria e implementação do problema  

 

3.4.1. Radionuclídeos utilizados para simular um acidente radiológico 

 

Para simular um acidente radiológico, foram escolhidos dois radionuclídeos: 
137

Cs e 

60
Co, por serem de uso mais frequentes na medicina e de ocorrência frequente em caso de 

acidente. 
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3.4.2. Implementação de uma fonte pontual para o cálculo de dose efetiva em 

órgãos 

 

Com o código fonte dos modelos do corpo humano masculino e feminino já 

validado, foi feita a alteração do tipo de fonte que emitia a radiação ionizante. A partir deste 

ponto, a emissão é através de uma fonte pontual e isotrópica, colocada em posição anterior-

posterior ao fantoma. Para isso, foi necessária a alteração da maneira de geração das 

partículas, que é descrita no Apêndice C. No caso do 
60

Co a cada decaimento do código 

eram emitidos dois fótons com 1,17 MeV e 1,33 MeV. Para o decaimento do 
137

Cs a cada 

decaimento corresponde a emissão de 0,85 fótons de 662 keV. 

 

 

3.4.3. Posicionamento da fonte pontual próxima ao fantoma 

 

A fonte pontual de radiação, para cada um dos dois radionuclídeos utilizados, foi 

colocada em posição AP do fantoma e centralizada, de maneira que ela ficasse próxima à a 

metade da altura do fantoma. 

As distâncias escolhidas entre a fonte e o fantoma foram de: 0,25m, 0,5m, 1,0m, 

2,0m, 3,0m, 4,0m e 5,0m, medidas a partir do centro do fantoma.   

 

  

3.4.4. Processos de simulação  

 

O processo de simulação no cenário de acidente radiológico, tanto para o fantoma 

masculino quanto para o feminino, consistiu na geração de 10
8
 histórias para as distâncias 

inferiores a 4 metros entre a fonte e o fantoma. Devido a uma maior distância, para a 

simulação com fonte a 5 metros de distância do fantoma, foram realizadas 10
9
 histórias, dez 

vezes a mais do que para as demais distâncias, para que fosse possível obter uma melhor 

estatística. 
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3.5. Cálculo dos coeficientes de conversão de dose efetiva  

 

Para obter o cálculo do equivalente de dose efetiva na referida situação de exposição 

a uma fonte pontual, com a definição das energias e posições entre a fonte e o fantoma foi 

calculada através de uma média ponderada das doses equivalente relacionadas aos fatores de 

peso de cada órgão e tecidos que contribuem para a dose efetiva do homem e mulher 

referência.  Esses fatores estão incluídos na ICRP 103 e listados na tabela 2.2.  

Neste trabalho, foram utilizados dois fantomas: um masculino e outro feminino. 

Assim, a dose efetiva será calculada da seguinte forma: 

 

 =
∑   (         ) 

2
   (8) 

Onde, 

   é o fator de peso do tecido T 

     é a dose equivalente do tecido T para o fantoma masculino 

     é a dose equivalente do tecido T para o fantoma feminino. 

 

 

3.6. Cálculo da dose efetiva no Geant4 e TECDOC-1162 

 

Uma comparação entre os valores de dose efetiva calculados a partir do código de 

Monte Carlo Geant4 foi realizada junto dos valores de doses efetiva calculados 

matematicamente, utilizando a fórmula para fonte pontual contida no TECDOC-1162. Não 

foi considerada  uma fonte blindada, logo, sua espessura é igual a zero. 

 

 

3.7. Cálculo dos coeficientes de conversão CF6 com o Geant4 
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Os cálculos para o CF6 foram feitos levando em consideração a dose efetiva pelo 

número de histórias do Monte Carlo e também, o número de fótons em cada decaimento. 

Para o cálculo do CF6 do 
60

Co, em um decaimento há emissão de dois fótons com energias 

bem definidas. O código utilizado para simulação já emite estes dois fótons a cada história, 

que corresponde assim a um decaimento. Para o 
137

Cs, cada história do Monte Carlo 

corresponde a um fóton. Mas a cada decaimento deste radionuclídeo há emissão de 0,85 

fótons. Cada história do MC corresponde, então, a 1/0,85 decaimentos e a dose 

correspondente dever ser corrigida. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Implementação dos fantomas de voxel no código Geant4  

 

A inserção dos novos valores de densidades, pesos e composição dos órgãos e tecidos 

do corpo humano, foi o passo inicial para a implementação dos novos fantomas masculinos 

e femininos no Geant4, segundo as recomendações da ICRP 110. 

Na Figura 4.1, é possível verificar o formato e contorno do homem referência que foi 

obtido a partir de interações de fótons na pele do fantoma. 
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Figura 4.1 Contorno do homem referência feito a partir da 

emissão de fótons, assinalando o ponto de interação de cada 

fóton com voxels da pele, na simulação com o código 

Geant4. 

 

 

4.2. Validação dos fantomas de voxel no código Geant4  

 

Para validar os códigos dos fantomas foi feito um benchmark entre os valores de 

dose em órgãos e tecidos e a dose efetiva calculada com o Geant4 e também, com o Visual 

Monte Carlo e com mais duas publicações que fazem o cálculo de dose efetiva por Monte 
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Carlo, utilizando fantoma antropomórfico estilizado [27,28]. A irradiação foi feita simulando 

os fantomas imersos em um modelo de piscina esférica com água radioativa. 

São apresentadas nas tabelas 4.1 a 4.5 os resultados da validação do código do 

fantomas masculinos e femininos. Os valores de dose absorvida em todos os órgãos 

recomendados pela ICRP 110 e a dose efetiva foram calculadas através dos simuladores de 

Monte Carlo Geant4 e VMC. Também são apresentados os resultados contidos nas 

referências bibliográficas, que possuem a mesma geometria de simulação utilizada. Por uma 

questão de padronização da notação, os resultados são apresentados em taxa de dose 

absorvida (Gy/s) por concentração de atividade do radio-emissor (Bq/m
3
). 

As figuras 4.2 a 4.6 apresentam valores de taxa de dose absorvida por concentração 

de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos Geant4 e 

VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para as energias 

de 30, 50, 70, 100 e 1000 keV. 
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Tabela 4.1. Benchmark da dose absorvida (Gy/(s Bq m
-3

)) e  dose efetiva (Sv) entre os 

códigos de Monte Carlo Geant4 e VMC junto com duas publicações para o caso de um 

fantoma imerso em uma piscina de água radioativa com fótons de energia de 0,03 MeV. 

Órgão/Tecido 
Dose absorvida (Gy/(s Bq m

-3
)) 

VMC Geant4 FGR No.12 Yoo et. al. 

Adrenais 1,835E-19 2,590E-19 2.533E-19 2,000E-19 

Cérebro 3,345E-19 3,635E-19 3,500E-19 3,520E-19 

Seios 1,410E-18 1,480E-18 1,820E-18 1,400E-18 

Cólon 5,215E-19 5,615E-19 - 5,320E-19 

Endósteo 9,310E-19 1,036E-18 2,720E-18 8,920E-19 

Região 

extratorácica 
8,210E-19 8,785E-19 - 8,050E-19 

Vesícula biliar 1,945E-19 2,000E-19 1,960E-19     2.040E-19 

Coração 3,415E-19 4,010E-19 3,040E-19 3,680E-19 

Rim 3,255E-19 3,965E-19 5,770E-19 3,400E-19 

Fígado 4,040E-19 4,575E-19 3,860E-19 4,240E-19 

Pulmões 4,370E-19 4,970E-19 5,090E-19 4,630E-19 

Nódulos 

linfáticos 
6,820E-19 7,590E-19 - 7,230E-19 

Músculo 9,685E-19 1,035E-18 9,240E-19 1,010E-18 

Esôfago 2,420E-19 2,235E-19 1,090E-19 2,470E-19 

Mucosa oral 4,000E-19 5,010E-19 - 4,450E-19 

Pâncreas 1,895E-19 2,300E-19 1,080E-19 2,010E-19 

Útero/Próstata 1,400E-19 2,300E-19 1,330E-19 1,520E-19 

Medula óssea 

vermelha 
5,730E-19 6,410E-19 4,040E-19 7,550E-19 

Restantes 4,365E-19 4,770E-19 - - 

Glândulas 

salivares 
1,180E-18 1,295E-18 2,530E-19 1,200E-18 

Pele 2,415E-18 2,455E-18 2,450E-18 2,500E-18 

Intestino 

delgado 
3,900E-19 2,196E-18 1,650E-19 3,910E-19 

Baço 4,570E-19 5,095E-19 3,540E-19 4,750E-19 

Estômago 4,630E-19 5,005E-19 3,900E-19 4,730E-19 

Ovários/Testíc

ulos 
1,600E-18 7,050E-19 1,300E-18 7,370E-19 

Timus 5,640E-19 6,120E-19 5,920E-19 5,560E-19 

Tireoide 9,230E-19 1,096E-18 1,030E-18 9,130E-19 

Bexiga 4,960E-19 4,885E-19 3,780E-19 4,870E-19 

 

 
    

Dose efetiva 

(Sv/(s Bq m
-3

)) 
6,500E-19 6,980E-19 7,170E-19 6,800E-19 
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Tabela 4.2: Benchmark da dose absorvida (Gy/(s Bq m
-3

)) e dose efetiva (Sv) entre os 

códigos de Monte Carlo Geant4 e VMC junto com duas publicações para o caso de um 

fantoma imerso em uma piscina de água radioativa com fótons de energia de 0,05 MeV. 

Órgãos/Tecido 
Dose absorvida (Gy/(s Bq m

-3
)) 

VMC Geant4 FGR No.12 Yoo et. al. 

Adrenais 1,47E-18 1,51E-18 1,86E-18 1,56E-18 

Cérebro 3,35E-19 3,64E-19 3,50E-19 3,52E-19 

Seios 1,41E-18 1,48E-18 1,82E-18 1,40E-18 

Cólon 5,22E-19 5,62E-19  5,32E-19 

Endósteo 4,58E-18 4,61E-18 1,29E-18 4,23E-18 

Região 

extratorácica 
8,21E-19 8,79E-19 - 8,05E-19 

Vesícula biliar 1,95E-19 2,00E-19 1,96E-19 2.04-19 

Coração 2,13E-18 2,19E-18 2,11E-18 2,19E-18 

Rim 2,04E-18 2,30E-18 2,63E-18 2,10E-18 

Fígado 2,26E-18 2,32E-18 2,38E-18 2,29E-18 

Pulmões 2,36E-18 2,40E-18 2,90E-18 2,42E-18 

Nódulos linfáticos 2,57E-18 2,66E-18 - 2,65E-18 

Músculo 3,28E-18 3,34E-18 3,24E-18 3,36E-18 

Esôfago 1,69E-18 1,66E-18 1,39E-18 1,68E-18 

Mucosa oral 2,16E-18 2,46E-18  2,16E-18 

Pâncreas 1,69E-18 1,71E-18 1,46E-18 1,69E-18 

Útero/Próstata 1,37E-18 1,48E-18 1,49E-18 1,41E-18 

Medula óssea 

vermelha 
3,18E-18 3,22E-18 2,14E-18 3,73E-18 

Restantes 2,14E-18 2,23E-18 - - 

Glândulas 

salivares 
3,25E-18 3,25E-18 1,86E-18 3,25E-18 

Pele 4,76E-18 4,80E-18 5,23E-18 4,90E-18 

Intestino delgado 2,17E-18 2,13E-18 1,60E-18 2,14E-18 

Baço 2,46E-18 2,49E-18 2,34E-18 2,45E-18 

Estômago 2,44E-18 2,31E-18 2,35E-18 2,36E-18 

Ovários/Testículos 2,55E-18 2,65E-18 3,92E-18 2,61E-18 

Timus 2,28E-18 2,41E-18 2,86E-18 2,34E-18 

Tireoide 3,45E-18 3,40E-18 3,54E-18 3,16E-18 

Bexiga 2,10E-18 2,04E-18 2,17E-18 2,14E-18 

 

 
    

Dose Efetiva  

(Sv/(s Bq m
-3

)) 
2,64E-18 2,67E-18 2,93E-18 2,71E-18 
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Tabela 4.3: Benchmark da dose absorvida (Gy/(s Bq m
-3

)) e dose efetiva (Sv) entre os 

códigos de Monte Carlo Geant4 e VMC junto com duas publicações para o caso de um 

fantoma imerso em uma piscina de água radioativa com fótons de energia de 0,07 MeV. 

Órgãos/Tecido 
Dose absorvida (Gy/(s Bq m

-3
)) 

VMC Geant4 FGR No.12 Yoo et. al. 

Adrenais 3,36E-18 3,51E-18 3,93E-18 - 

Cérebro 4,33E-18 5,11E-18 5,31E-18 - 

Seios 5,64E-18 5,10E-18 7,78E-18 - 

Cólon 2,49E-18 2,42E-18 - - 

Endósteo 7,97E-18 7,92E-18 2,25E-17 - 

Região 

extratorácica 
4,76E-18 4,82E-18 - - 

Vesícula biliar 3,43E-18 3,43E-18 3,89E-18 - 

Coração 4,24E-18 4,19E-18 4,43E-18 - 

Rim 4,09E-18 4,28E-18 4,97E-18 - 

Fígado 4,30E-18 4,32E-18 4,77E-18 - 

Pulmões 4,51E-18 4,52E-18 5,62E-18 - 

Nódulos linfáticos 4,65E-18 4,71E-18 - - 

Músculo 5,61E-18 5,63E-18 5,70E-18 - 

Esôfago 3,56E-18 3,52E-18 3,41E-18 - 

Mucosa oral 4,29E-18 4,11E-18 - - 

Pâncreas 3,52E-18 3,61E-18 3,46E-18 - 

Útero/Próstata 3,20E-18 3,10E-18 3,47E-18 - 

Medula óssea 

vermelha 
5,94E-18 5,92E-18 4,46E-18 - 

Restantes 4,18E-18 4,15E-18 - - 

Glândulas 

salivares 
5,44E-1 5,39E-1 3,93E-18 - 

Pele 7,22E-18 7,23E-18 8,08E-18 - 

Intestino delgado 4,17E-18 4,06E-18 3,62E-18 - 

Baço 4,62E-18 4,58E-18 4,77E-18 - 

Estômago 4,52E-18 4,40E-18 4,69E-18 - 

Ovários/Testículos 4,92E-18 4,76E-18 6,52E-18 - 

Timus 4,40E-18 4,33E-18 5,36E-18 - 

Tireoide 5,91E-18 6,41E-18 6,16E-18 - 

Bexiga 4,18E-18 4,00E-18 4,39E-18 - 

 

 
    

Dose Efetiva 

(Sv/(s Bq m
-3

)) 
4,88E-18 4,80E-18 5,43E-18 - 
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Tabela 4.4: Benchmark da dose absorvida (Gy/(s Bq m
-3

)) e dose efetiva (Sv) entre os 

códigos de Monte Carlo Geant4 e VMC junto com duas publicações para o caso de um 

fantoma imerso em uma piscina de água radioativa com fótons de energia de 0,1 MeV. 

Órgãos/Tecido 
Dose absorvida (Gy/(s Bq m

-3
)) 

VMC Geant4 FGR No.12 Yoo et. al. 

Adrenais 5,45E-18 5,88E-18 6,87E-18 5,91E-018 

Cérebro 7,87E-18 8,67E-18 9,03E-18 8,83E-018 

Seios 9,01E-18 8,90E-18 1,17E-17 8,73E-018 

Cólon 7,40E-18 7,42E-18 - 7,41E-018 

Endósteo 1,21E-17 1,20E-17 3,22E-17 1,15E-017 

Região 

extratorácica 
8,03E-18 8,27E-18 - 8,24E-018 

Vesícula biliar 6,27E-18 6,05E-18 6,71E-18 6,21E-018 

Coração 7,22E-18 7,19E-18 7,65E-18 7,30E-18 

Rim 6,78E-18 7,30E-18 8,14E-18 6,92E-18 

Fígado 7,23E-18 7,27E-18 8,04E-18 7,33E-18 

Pulmões 7,59E-18 7,57E-18 9,25E-18 7,71E-18 

Nódulos linfáticos 7,74E-18 7,64E-18 - 7,79E-18 

Músculo 8,91E-18 8,88E-18 9,11E-18 9,04E-18 

Esôfago 6,04E-18 6,26E-18 6,34E-18 6,36E-18 

Mucosa oral 7,48E-18 7,15E-18 - 7,53E-18 

Pâncreas 6,21E-18 6,07E-18 6,35E-18 6,25E-18 

Útero/Próstata 5,59E-18 5,65E-18 6,32E-18 5,65E-18 

Medula óssea 

vermelha 
9,50E-18 

9,40E-18 

 

7,87E-18 

 

1,06E-17 

 

Restantes 7,03E-18 7,04E-18 - - 

Glândulas 

salivares 
8,74E-18 8,75E-18 6,87E-18 8,83E-18 

Pele 1,09E-17 1,06 E-17 1,20E-17 1,11E-17 

Intestino delgado 6,96E-18 6,80E-18 6,50E-18 6,89E-18 

Baço 7,59E-18 7,62E-18 8,02E-18 7,63E-18 

Estômago 7,27E-18 7,20E-18 7,87E-18 7,41E-18 

Ovários/Testículos 7,45E-18 7,41E-18 9,97E-18 7,67E-18 

Timus 7,13E-18 7,28E-18 8,78E-18 7,43E-18 

Tireoide 9,72E-18 9,69E-18 9,81E-18 8,99E-18 

Bexiga 6,69E-18 6,71E-18 7,43E-18 6,85E-18 

 

 
    

Dose Efetiva 

(Sv/(s Bq m
-3

)) 
7,91E-18 7,90E-18 8,84E-18 8,07E-18 
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Tabela 4.5 Benchmark da dose absorvida (Gy/(s Bq m
-3

)) e dose efetiva (Sv) entre os 

códigos de Monte Carlo Geant4 e VMC junto com duas publicações para o caso de um 

fantoma imerso em uma piscina de água radioativa com fótons de energia de 1 MeV. 

Órgãos/Tecido 
Dose absorvida (Gy/(s Bq m

-3
)) 

VMC Geant4 FGR No.12 Yoo et. al. 

Adrenais 8,79E-17 8,67E-17 8,76E-17 8,75E-17 

Cérebro 1,11E-16 1,13E-16 1,13E-16 1,14E-16 

Seios 1,16E-16 1,17E-16 1,19E-16 1,15E-16 

Cólon 9,55E-17 9,46E-17 - 9,35E-17 

Endósteo 1,10E-16 1,11E-16 1,58E-16 1,10E-16 

Região 

extratorácica 

1,12E-16 

 

1,06E-16 

 
- 

1,11E-16 

 

Vesícula biliar 8,21E-17 8,60E-17 8,72E-17 8,80E-17 

Coração 9,22E-17 9,45E-17 9,35E-17 9,52E-17 

Rim 9,06E-17 9,45E-17 9,45E-17 9,00E-17 

Fígado 9,11E-17 9,31E-17 9,52E-17 9,35E-17 

Pulmões 9,87E-17 9,88E-17 1,05E-16 1,01E-16 

Nódulos linfáticos 9,62E-17 9,89E-17 - - 

Músculo 1,05E-16 1,06E-16 1,03E-16 1,06E-16 

Esôfago 9,36E-17 9,22E-17 9,02E-17 9,38E-17 

Mucosa oral 1,11E-16 1,04E-16 - 1,08E-16 

Pâncreas 8,24E-17 8,45E-17 8,43E-17 8,65E-17 

Útero/Próstata 8,68E-17 8,68E-17 8,33E-18 8,52E-17 

Medula óssea 

vermelha 
9,75E-17 9,84E-17 1,03E-16 1,02E-16 

Restantes 9,41E-17 9,45E-17 - - 

Glândulas 

salivares 
1,00E-16 1,11E-16 8,76E-17 1,13E-16 

Pele 1,22E-16 1,22E-16 1,22E-16 1,22E-16 

Intestino delgado 8,93E-17 8,97E-17 8,60E-17 9,00E-17 

Baço 9,48E-17 9,52E-17 9,56E-17 9,54E-17 

Estômago 8,88E-17 9,27E-17 9,37E-17 9,38E-17 

Ovários/Testículos 9,13E-17 1,01E-16 1,05E-16 9,52E-17 

Timus 9,22E-17 9,73E-17 9,79E-17 1,01E-16 

Tireoide 1,02E-16 1,05E-16 1,08E-16 1,05E-16 

Bexiga 8,72E-17 9,22E-17 8,61E-17 9,02E-17 

 

 
    

Dose Efetiva 

(Sv/(s Bq m
-3

)) 
9,75E-17 9,90E-17 1,01E-16 9,96E-17 
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Figura 4.2. Valores de taxa de dose absorvida por concentração de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos 
Geant4 e VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para uma energia de 30 keV. 
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Figura 4.3. Valores de taxa de dose absorvida por concentração de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos 
Geant4 e VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para uma energia de 50 keV. 
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Figura 4.4. Valores de taxa de dose absorvida por concentração de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos 
Geant4 e VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para uma energia de 70 keV. 
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Figura 4.5. Valores de taxa de dose absorvida por concentração de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos 
Geant4 e VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para uma energia de 100 keV. 
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Figura 4.6. Valores de taxa de dose absorvida por concentração de radio-emissor para os órgãos usados no cálculo de dose efetiva, com os códigos 
Geant4 e VMC. São apresentadas as médias entre o fantoma masculino e feminino, para uma energia de 1 MeV. 
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As Figuras 4.7 a 4.12 mostram os gráficos de Dose x Energia nas adrenais, 

tireoide, músculo, fígado, medula óssea e dose efetiva, respectivamente, para os vários 

códigos utilizados.  

 

 

Figura 4.7. Gráfico de Dose x Energia nas adrenais com o Geant4 e VMC e mais 

duas publicações. 

 

 

Figura 4.8. Gráfico de Dose x Energia na tireoide com o Geant4 e VMC e mais 

duas publicações. 
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Figura 4.9. Gráfico de Dose x Energia no músculo com o Geant4 e VMC e mais 

duas publicações. 

 

 

 

Figura 4.10. Gráfico de Dose x Energia no fígado com o Geant4 e VMC e mais 

duas publicações 

 

 

5,00E-19

5,00E-18

5,00E-17

5,00E-16

0,01 0,1 1

D
o

se
 n

o
 ó

rg
ão

 (𝐺
𝑦
⁄(
s.
B
q
.m

³)
) 

 

Energia (MeV) 

Músculo 

Geant4

VMC

FGR No.12

Yoo, S.J. et al

1,00E-19

1,00E-18

1,00E-17

1,00E-16

1,00E-15

0,01 0,1 1

D
o

se
 n

o
 ó

rg
ão

 (𝐺
𝑦
⁄(
s.
B
q
.m

³)
) 

 

Energia (MeV) 

Fígado 

VMC

Geant4

FGR No.12

Yoo, S.J. et al



46 
 

 

Figura 4.11. Gráfico de Dose x Energia na medula óssea com o Geant4 e VMC e 

mais duas publicações. 

 

 

 

 

Figura 4.12. Gráfico da dose efetiva com o Geant4 e VMC e mais duas publicações.  
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Os valores obtidos no benchmark mostram que os códigos Geant4 e VMC que 

utilizam o mesmo fantoma de voxels concordam entre 0,81 e 17,2% para a energia de 

30 keV, sendo que a menor diferença foi para a bexiga e a maior diferença, para as 

adrenais. Para a energia de 50 keV, os códigos concordam entre 0 e 6,49%, sendo que a 

menor diferença foi para as glândulas salivares e a maior diferença, para a mucosa oral. 

Para a energia de 70 keV, os códigos concordam entre 0 e 8,21%, sendo que a menor 

diferença foi para a pele e a maior diferença, para o cérebro. Para a energia de 100 keV, 

os códigos concordam entre 0 e 4,8%, sendo que a menor diferença foi para a pele e a 

maior diferença, para o cérebro. Para a energia de 1 MeV, os códigos concordam entre 0 

e 5,07%, sendo que a menor diferença foi para a pele e a maior diferença, para os 

ovários/testículos. 

 

 

4.3. Implementação das fontes pontuais de 
137

Cs e 
60

Co 

Na tabela 4.6 estão apresentadas as médias entre as doses recebidas nos 

fantomas masculino e feminino e as doses efetivas, calculadas pelo código Geant4 a 

partir de diferentes distâncias para a fonte de 
60

Co. A tabela 4.7 apresenta os resultados 

da simulação para a fonte de
 137

Cs. 
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Tabela 4.6. Valores de dose absorvida (pGy) em cada órgão recomendado pela ICRP110 

e o resultado do cálculo da dose efetiva (Sv) através do Geant4, de uma fonte de 
60

Co 

com 1 Bq de atividade para diferentes distâncias dos fantomas após uma exposição de 1s. 

Órgãos Distância (m) 

0,25 0,50 1,00  2,00  3,00  4,00  

Medula óssea 

vermelha 
1,37E+04 5,29E+02 1,69E+03 4,63E+02 2,10E+02 1,17E+02 

Cólon 1,59E+04 5,33E+02 1,55E+03 4,10E+02 1,83E+02 1,04E+02 

Pulmões 4,34E+03 3,81E+02 1,63E+03 4,81E+02 2,19E+02 1,23E+02 

Estômago 5,59E+03 3,56E+02 1,33E+03 3,80E+02 1,71E+02 9,74E+01 

Seios 2,41E+03 2,05E+02 1,05E+03 3,41E+02 1,66E+02 1,07E+02 

Órgãos Restantes* 9,77E+03 4,46E+02 1,53E+03 4,30E+02 1,94E+02 1,10E+02 

Testículos/Ovários 1,76E+04 4,38E+02 1,21E+03 3,04E+02 1,32E+02 7,14E+01 

Bexiga 7,70E+03 2,13E+02 5,47E+02 1,40E+02 6,10E+01 3,40E+01 

Esôfago 1,13E+03 1,07E+02 4,69E+02 1,40E+02 6,80E+01 3,44E+01 

Fígado 1,97E+03 1,31E+02 4,83E+02 1,37E+02 6,26E+01 3,53E+01 

Tireoide 6,06E+02 7,31E+01 3,67E+02 1,26E+02 5,45E+01 3,35E+01 

Endósteo 8,41E+02 3,73E+01 1,30E+02 3,72E+01 1,70E+01 9,61E+00 

Cérebro 6,07E+01 1,03E+01 7,47E+01 2,85E+01 1,39E+01 8,02E+00 

Glândulas salivares 1,06E+02 1,19E+01 7,93E+01 2,92E+01 1,40E+01 7,94E+00 

Pele 1,12E+03 4,51E+01 1,46E+02 3,98E+01 1,79E+01 1,00E+01 

Dose Efetiva 8,28E+04 3,52E+03 1,23E+04 3,49E+03 1,58E+03 9,02E+02 
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Tabela 4.7. Valores de dose absorvida (pGy) em cada órgão recomendado pela ICRP110 e o resultado do cálculo da dose 

efetiva (Sv) através do Geant4, de uma fonte de 
137

Cs com 1 Bq de atividade para diferentes distâncias dos fantomas após uma 

exposição de 1s. Os resultados são as médias dos valores obtidos nos fantomas masculino e feminino.  

Órgãos Distância (m) 

0,25 0,50 1,00  2,00  3,00 4,00  5,00  

Medula óssea vermelha 3,88E+03 1,54E+03 5,00E+02 1,38E+02  6,24E+01 3,47E+01 1,11E+02 

Cólon 4,40E+03 1,51E+03 4,37E+02 1,16E+02  5,13E+01 2,95E+01 9,26E+01 

Pulmões 1,07E+03 1,06E+03 4,76E+02  1,42E+02  6,41E+01 3,70E+01  1,18E+02 

Estômago 1,40E+03  9,60E+02 3,67E+02  1,05E+02  4,94E+01 2,63E+01 8,73E+01 

Seios 5,41E+02  5,08E+02 2,69E+02  8,74E+01 4,21E+01 2,65E+01 8,24E+01 

Órgãos Restantes 2,68E+03 1,26E+03 4,38E+02 1,22E+02 5,69E+01 3,18E+01  1,01E+02  

Testículos/Ovários 5,16E+03 1,34E+03 3,45E+02  8,10E+01 3,69E+01 2,01E+01  6,62E+01 

Bexiga 2,18E+03 5,99E+02 1,54E+02  4,02E+01  1,82E+01 1,02E+01  3,18E+01  

Esôfago 2,79E+02 2,84E+02 1,34E+02  4,04E+01  1,87E+01 1,05E+01  3,46E+01  

Fígado 5,00E+02 3,60E+02 1,37E+02 3,88E+01  1,77E+01 9,88E+00  3,22E+01 

Tireoide 1,40E+02  1,89E+02 9,93E+01 3,74E+01  1,89E+01 9,61E+00  3,10E+01 

Endósteo 2,35E+02  1,07E+02 3,82E+01  1,10E+01  5,04E+00 2,85E+00  9,12E+00  

Cérebro 1,19E+01  2,46E+01 1,98E+01  7,85E+00  3,79E+00 2,26E+00  7,22E+00  

Glândulas salivares 2,08E+01  3,04E+01 2,13E+01  7,87E+00  3,74E+00 2,25E+00  7,36E+00  

Pele 3,22E+02  1,32E+02 4,28E+01  1,17E+01  5,25E+00 2,98E+00 9,43E+00  

Dose Efetiva 2,28E+04 9,90E+03 3,48E+03  9,75E+02 4,54E+02 2,56E+02 8,21E+02 
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4.4. Cálculo do coeficiente de conversão CF6 com o Geant4 

 

Nas tabelas 4.8 e 4.9 estão os resultados para os cálculos dos coeficientes CF6 

para o 
137

Cs e 
60

Co, respectivamente, que foram feitos para diferentes distâncias, 

levando em consideração a dose efetiva pelo número de histórias do Monte Carlo e 

também, a dose efetiva por decaimento. 

 

Tabela 4.8. Resultados do cálculo numérico para o coeficiente CF6 dado a partir do 

resultado de dose efetiva do 
137

Cs feito pelo Geant4, para as diferentes distâncias. 

Distância 

 fonte x fantoma 

(m) 

E/fóton 

 (mSv) 

E/decaimento 

(mSv) 

CF6  

(m².(mSv/h)/kBq) 

0,25 1,14E-13 9,70E-14 2,18E-08 

0,50 4,95E-14 4,21E-14 3,79E-08 

1,00 1,74E-14 1,48E-14 5,32E-08 

2,00 4,87E-15 4,14E-15 5,97E-08 

3,00 2,27E-15 1,09E-15 6,26E-08 

4,00 1,28E-15 1,09E-15 6,28E-08 

5,00 8,13E-16 6,91E-16 6,22E-08 

 

 

Tabela 4.9. Resultados do cálculo numérico para o coeficiente CF6 dado a partir do 

resultado de dose efetiva do 
60

Co feito pelo Geant4, para as diferentes distâncias. 

Distância fonte x 

fantoma (m) 

E/fóton 

(mSv) 

E/decaimento 

(mSv) 

CF6 

(m².(mSv/h)/kBq) 

0,25 2,07E-13 4,14E-13 9,32E-08 

0,50 8,79E-14 1,76E-13 1,58E-07 

1,00 3,07E-14 6,14E-14 2,21E-07 

2,00 8,72E-15 1,74E-14 2,51E-07 

3,00 3,96E-15 7,92E-15 2,57E-07 

4,00 2,26E-15 4,51E-15 2,60E-07 

 

 

 

Os coeficientes de conversão CF6 encontrados através da simulação com o 

Geant4 e os valores que estão definidos no TECDOC-1162 são apresentados nas tabelas 

4.10 e 4.11 para o 
137

Cs e 
60

Co, respectivamente. 
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Tabela 4.10. Valores dos coeficientes CF6 do 
137

Cs calculados para diferentes 

distâncias, utilizando o Geant4 e o valor definido no TECDOC-1162. 

Distância (m) 
CF6 com Geant4 

(m². (mSv/h) / kBq)) 

CF6 do TECDOC-1162 

(m². (mSv/h) / kBq)) 

0,25 2,18E-08 

6,20E-08 

 

0,5 3,79E-08 

1,0 5,32E-08 

2,0 5,97E-08 

3,0 6,26E-08 

4,0 6,28E-08 

5,0 6,28E-08 

 

 

 

Tabela 4.11 Valores dos coeficientes CF6 do 
60

Co calculados para diferentes distâncias, 

utilizando o Geant4 e o valor definido no TECDOC-1162. 

Distância (m) 
CF6 com Geant4 

(m². (mSv/h) / kBq)) 

CF6 do TECDOC-1162 

(m². (mSv/h) / kBq)) 

0,25 9,32E-08 

2,50E-07 

 

0,5 1,58E-07 

1,0 2,21E-07 

2,0 2,51E-07 

3,0 2,57E-07 

4,0 2,60E-07 

 

 

 



52 
 

As figuras 4.13 e 4.14 apresentam graficamente os resultados dos coeficientes do 
137

Cs e do 
60

Co, respectivamente, calculados através do Monte Carlo ( para as diversas 

distâncias) e o coeficiente apresentado no TECDOC-1162.  

 

 

 

Figura 4.13: Resultados dos coeficientes CF6 para o 
137

Cs que foram calculados 

utilizando o Geant4 e o coeficiente apresentado no TECDOC-1162 

 

 

 

Figura 4.14: Resultados dos coeficientes CF6 para o 
60

Co que foram calculados 

utilizando o Geant4 e o coeficiente apresentado no TECDOC-1162. 
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O valor do CF6 calculado a 1 metro de distância do fantoma com o código 

Geant4 foi 14% menor que o apresentado pelo TECDOC 1162 para a fonte de 
137

Cs e 

12% menor para a fonte de 
60

Co. O TECDOC superestima a dose efetiva a 1 metro de 

distância. A estimativa de dose efetiva para a fonte pontual pelo TECDOC se aproxima 

razoavelmente da estimativa pelo Geant4 a partir de 2 metros para a fonte de 
60

Co e a 

partir de 3 metros para a fonte de 
137

Cs. A partir destas distâncias, o TECDOC 

subestima ligeiramente as doses efetivas. As curvas dos fatores CF6 tendem a estabilizar 

após estas distâncias, fazendo sentido então considerar um fator constante, com as doses 

efetivas caindo com o quadrado da distância à fonte. Para distâncias menores, este 

comportamento deixa de ser válido e as doses efetivas aumentam mais lentamente do 

que o previsto pelo inverso do quadrado da distância. 

São recomendados como coeficientes constantes do cálculo de dose efetiva para uma 

fonte pontual os valores de 2,51E-07 m². (mSv/h) / kBq para a fonte de 
60

Co. Com a 

restrição de uma distância mínima de 2 metros e um valor de 6,26E-008 m². (mSv/h) / 

kBq para a fonte de 
137

Cs, com a restrição de uma distância mínima de 3 metros. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Os fantomas de voxels da ICRP foram implementados no código de Monte Carlo 

Geant4, para que fosse possível fazer a simulação da irradiação no simulador do corpo 

humano. Posteriormente, estes fantomas foram validados utilizando o código Visual 

Monte Carlo e outras referências que foram citadas. Para esta simulação, o fantoma foi 

inserido em uma esfera de água e o cálculo de dose em órgãos foi feito para cinco 

diferentes valores de energias e assim, obtiveram-se resultados que concordavam com 

os cálculos de dose em órgãos para essa geometria. A maior diferença entre os dois 

códigos se deu para as adrenais, na energia de 30 keV, onde a dose absorvida calculada 

com o Geant4 foi 17,2% maior do que a obtida pelo VMC. 

A geometria utilizada para realizar o cálculo de dose em órgãos foi de uma fonte 

pontual de um radionuclídeo em posição AP ao fantoma. Foram utilizadas fontes 

pontuais de 
137

Cs e de 
60

Co, a diferentes distâncias do fantoma. Os valores de dose 

efetiva por decaimento da fonte para cada distância foram necessários para o cálculo do 

coeficiente de conversão de atividade em dose efetiva CF6 com o Geant4. O valor do 

CF6 encontrado com a simulação do Geant4 foi comparado com os recomendados no 

TECDOC-1162 e os resultados se aproximam para distâncias maiores de 2 metros para 

o 
60

Co e para distâncias maiores de 3 metros no caso do 
137

Cs. Com essa aproximação é 

possível considerar um fator constante para as doses efetivas caindo com o quadrado da 

distância da fonte e que para distâncias menores, este comportamento deixa de ser 

válido e as doses efetivas aumentam mais lentamente do que o previsto.  

A partir dos resultados obtidos e para um planejamento futuro, é possível 

considerar a implementação de radionuclídeos com espectros mais complexos para fazer 

uma avaliação de dose efetivas em fantomas de voxel, para o caso de exposição externa 

a fótons e partículas beta em geometrias de fontes pontuais blindadas, considerando 

outras posições do fantoma em relação à fonte (geometria PA, ROT, RLAT, LLAT, 

ISO). Outro planejamento possível é fazer a avaliação de dose efetiva nos fantomas em 

uma geometria que considere a imersão do fantoma em nuvem radioativa para 

radionuclídeos de grande relevância em situações de liberação para a atmosfera por 

acidente em reator nuclear:  
137

Cs,  
134

Cs, 
131

I,  
132

I e  
132

Te. 
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APÊNDICE A 

 

Código da classe DetectorConstruction do Geant4 para a definição da piscina de água. 

if(detgeo=="esfera"){G4Box*experimentalHall_box = new G4Box("expHall_box", 

expHall_x/2,expHall_y/2,expHall_z/2);    //Define-se um volume esférico externo ao fantoma  

// 

experimentalHall_log=newG4LogicalVolume(experimentalHall_box,Vacuum,“expHall_log”, 

0,0,0);      

// 

experimentalHall_phys = new G4PVPlacement(0,G4ThreeVector(), experimentalHall_log, 

“expHall”,0,false,0); 

// 

G4Sphere* pool = new G4Sphere("pool",0, pool_radius, 0, 360*deg, 0, 180*deg);  

// Definição de uma piscina de água radioativa 

// 

pool_log = new G4LogicalVolume(pool,H2O,"pool_log",0,0,0); 

// 

pool_phys = new G4PVPlacement (0, G4ThreeVector(0,0,0), pool_log, “pool_phys”, 

experimentalHall_log,false,0); 
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APÊNDICE B 

 

Código da classe PrimaryGenerationAction do Geant4 que é o responsável pela geração de 

partículas. 

  

while(Vx*Vx+Vy*Vy+Vz*Vz>V*V){ 

    Vx=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V)); 

    Vy=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V)); 

    Vz=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V)); 

  }      // Geração de partículas aleatórias dentro do volume da esfera 

G4ThreeVector v(Vx,Vy,Vz); 

particleGun->SetParticleMomentumDirection(v); 

  G4int ix,iy,iz; 

  G4double x = R; 

  G4double y = R; 

  G4double z = R; 

  G4int nx=detector->get_nvoxels_x();  

  G4int ny=detector->get_nvoxels_y(); 

  G4int nz=detector->get_nvoxels_z(); 

  G4double VoxelXSide = detector->get_vx_xdim(); 

  G4double VoxelYSide = detector->get_vx_ydim(); 

  G4double VoxelZSide = detector->get_vx_zdim(); 

  G4double block_x = nx*VoxelXSide; 

  G4double block_y = ny*VoxelYSide; 

  G4double block_z = nz*VoxelZSide; 

 

  if(detgeo=="esfera"){ 

  G4bool tabom=false; 
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  while(!tabom){ 

      x=((G4UniformRand()-0.5)*(2*R)); 

      y=((G4UniformRand()-0.5)*(2*R)); 

      z=((G4UniformRand()-0.5)*(2*R)); 

  if ((x * x + y * y + z * z < R * R) & & ((x < - block_x/2)||(x>block_x/2)||(y<-

block_y/2)||(y>block_y/2)||(z<-block_z/2)||(z>block_z/2)))       //Dentro da esfera e fora da caixa     

{ 

tabom=true; 

      } 

      else  

 

if ((x * x + y * y + z * z < R * R) & & ((-block_x/2 < x) & & (x < block_x/2) & &  

(-block_y/2 < y) & & (y<block_y/2) & & (-block_z/2 < z) & & (z<block_z/2)))          //Dentro 

da esfera e dentro da caixa 

     { 

 ix=int((x+(nx*VoxelXSide)/2)/VoxelXSide); 

 iy=int((y+(ny*VoxelYSide/2))/VoxelYSide); 

 iz=int((z+(nz*VoxelZSide/2))/VoxelZSide); 

  

 G4int PhantomIndex = ix+iy*nx+iz*nx*ny; 

 //G4int PhantomIndex = iy+ix*ny+iz*nx*ny; 

 //G4int PhantomIndex = iz+ix*nz+iy*nx*nz; 

 if(detector->get_vx_code(PhantomIndex)==0){ 

   //G4cout << "Dentro da esfera e dentro da caixa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" << 

G4endl; 

   //G4cout << "Coordenadas x, y, z " << x << ", " << y << ", " << z << G4endl; 

   //G4cout << "Indices x, y, z " << ix << ", " << iy << ", " << iz << G4endl; 

   tabom=true; 
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APÊNDICE C 

 

else if(detgeo=="ponto"){       // Geração de partículas aleatórias a partir de uma 

fonte pontual. 

    x=0; 

    y=1.0*m;       // Distância entre a fonte e o fantoma (arbitrária).  

    z=0;   

 

    G4String particleName; 

    particleGun->SetParticleEnergy(662*keV);    //Energia do fóton. 

    particleGun->SetParticlePosition(G4ThreeVector(x,y,z)); 

    particleGun->GeneratePrimaryVertex(anEvent); 

 

    Vx = V; 

    Vy = V; 

    Vz = V; 

 

    while(Vx*Vx+Vy*Vy+Vz*Vz>V*V){ 

      Vx=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V)); 

      Vy=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V));  

      Vz=((G4UniformRand()-0.5)*(2*V)); 

    } 

A geração de partícula descrita foi feita para o caso de uma fonte pontual. Foi 

somente utilizado para o 
137

Cs que possui uma energia principal. Quando a emissão de 

fótons era com 
60

Co, não foi utilizado o código anterior, pois este radionuclídeo possui 

duas energias principais de radiação gama. Foram, então, acrescentadas as seguintes 

linhas:  
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G4ThreeVector u(Vx,Vy,Vz); 

    particleGun->SetParticleMomentumDirection(u); 

    particleGun->SetParticleEnergy(1.33*MeV); 

    particleGun->SetParticleEnergy(1.17*MeV);  

    particleGun->GeneratePrimaryVertex(anEvent); 

 

Elas são referentes à outra energia predominante.  
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ANEXO A 

Tabela D: Fatores de conversão, apresentados no TECDOC-1162, para uma fonte pontual localizada a 1 metro de distância. 

Radionuclídeo CF6(mSv/h) (kBq) CF7
a
(mGy/h)/ (kBq) 

H-3 0.0 0.0 

C-14 0.0 0.0 

Na-22 2.2E-07 3.4E-07 

Na-24 3.8E-07 5.1E-07 

P-32 0.0 0.0 

P-33 0.0 0.0 

S-35 0.0 0.0 

Cl-36 3.1E-13 2.1E-11 

K-40 1.6E-08 2.2E-08 

K-42 2.8E-08 3.9E-08 

Ca-45 8.9E-17 6.1E-15 

Sc-46 2.1E-07 3.1E-07 

Ti-44 1.1E-08 2.8E-08 

V-48 2.9E-07 4.4E-07 

Cr-51 3.4E-09 2.0E-08 

Mn-54 8.6E-08 1.5E-07 

Mn-56 1.7E-07 2.4E-07 

Fe-55 3.2E-10 2.2E-08 

Fe-59 1.2E-07 1.8E-07 

Co-58 1.0E-07 1.6E-07 

Co-60 2.5E-07 3.6E-07 

Ni-63 0.0 0.0 

Cu-64 2.0E-08 4.7E-08 

Zn-65 6.0E-08 1.3E-07 

Ga-68 9.8E-08 1.5E-07 

Ge-68+ 9.8E-08 2.1E-07 

Ga-68   

Se-75 3.9E-08 1.4E-07 

Kr-85 2.3E-10 3.6E-10 

Kr-85m 1.5E-08 3.0E-08 

Kr-87 7.8E-08 1.1E-07 

Kr-88+ 2.5E-07 3.5E-07 
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Radionuclídeo CF6(mSv/h) (kBq) CF7
a
(mGy/h)/ (kBq) 

Rb-86 9.6E-09 1.4E-08 

Rb-87 0.0 0.0 

Rb-88 5.7E-08 5.2E-08 

Sr-89 1.4E-11 2.1E-11 

Sr-90 0.0 0.0 

Sr-91 7.1E-08 1.1E-07 

Y-90 0.0 0.0 

Y-91 3.7E-10 5.5E-10 

Y-91m 5.5E-08 8.7E-08 

Zr-93 0.0 0.0 

Zr-95 7.6E-08 1.2E-07 

Nb-94 1.6E-07 2.5E-07 

Nb-95 7.9E-08 1.2E-07 

Mo-99 1.6E-08 2.6E-08 

Tc-99 4.1E-14 6.4E-14 

Tc-99m 1.2E-08 2.1E-08 

Rh-103 2.1E-08 3.0E-08 

Ru-103 5.0E-08 7.9E-08 

Ru-105 8.1E-08 1.3E-07 

Ru-106 1.4E-09 7.1E-09 

Ru-106+ 1.4E-09 7.1E-09 

Rh-106   

Ag-110m 2.8E-07 4.2E-07 

Cd-109+ 1.6E-07 2.9E-07 

Ag-109m   

Cd-113m 0.0 0.0 

In-114m 1.0E-08 3.5E-08 

Sn-113 3.4E-09 4.2E-08 

Sn-123 7.0E-10 1.1E-09 

Sn-126+ 5.7E-09 2.2E-08 

Sb-126m   

Sb-124 1.9E-07 2.8E-07 

Sb-126 2.8E-07 4.4E-07 

Sb-126m 4.9E-10 7.8E-10 

Sb-127 6.8E-08 1.1E-07 

Sb-129 1.5E-07 2.2E-07 

Te-127 6.0E-09 1.1E-08 
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Radionuclídeo CF6(mSv/h) (kBq) CF7
a
(mGy/h)/ (kBq) 

Te-127m 1.6E-09 1.2E-08 

Te-129 4.2E-08 6.5E-08 

Te-129m+ 4.6E-08 7.8E-08 

Te-129   

Te-131 4.5E-08 7.1E-08 

Te-131m 1.5E-07 2.2E-07 

Te-132 2.3E-08 4.9E-08 

I-125 5.9E-09 3.8E-08 

I-129 3.4E-09 2.1E-08 

I-131 3.9E-08 6.2E-08 

I-132 2.4E-07 3.6E-07 

I–133 6.2E-08 9.8E-08 

I–134 2.7E-07 4.1E-07 

I-135+ 3.8E-07 5.4E-07 

Xe-135   

Xe-131m 2.7E-09 1.7E-08 

Xe-133 4.6E-09 1.9E-08 

Xe-133m 4.8E-09 2.1E-08 

Xe-135 2.4E-08 3.8E-08 

Xe-138 1.1E-07 1.6E-07 

Cs-134 1.6E-07 2.5E-07 

Cs-136 2.2E-07 3.4E-07 

Ba-137m 6.2E-08 9.5E-08 

Cs-137+ 6.2E-08 9.5E-08 

Ba-137m   

Ba-133 4.1E-08 9.3E-08 

Cs-138 3.0E-09 4.2E-09 

Ba-140 2.0E-08 4.3E-08 

La-140 2.3E-07 3.4E-07 

Ce-141 7.2E-09 1.4E-08 

Ce-144+ 3.1E-09 1.1E-08 

Pr-144   

Pr-144m 2.9E-09 2.8E-08 

Pr-144 1.2E-09 5.8E-09 

Pm-145 3.6E-09 2.0E-08 

Pm-147 2.9E-13 4.4E-13 

Sm-151 2.3E-12 9.8E-11 



66 
 

Radionuclídeo CF6(mSv/h) (kBq) CF7
a
(mGy/h)/ (kBq) 

Eu-152 1.2E-07 1.9E-07 

Eu-154 1.3E-07 2.0E-07 

Eu-155 5.3E-09 1.6E-08 

Gd-153 1.1E-08 4.3E-08 

Tb-160 1.1E-07 1.8E-07 

Ho-166m 1.6E-07 2.7E-07 

Tb-160 1.1E-07 1.8E-07 

Ho-166m 1.6E-07 2.7E-07 

Tm-170 5.0E-10 4.8E-09 

Yb-169 2.9E-08 9.8E-08 

Hf-172 2.2E-08 4.9E-08 

Hf-181 5.5E-08 1.0E-07 

Ta-182 1.3E-07 2.2E-07 

W-187 4.9E-08 8.6E-08 

Ir-192 8.3E-08 1.4E-07 

Au-198 4.1E-08 6.7E-08 

Hg-203 2.3E-08 4.5E-08 

Ti-204 1.0E-10 1.1E-09 

Pb-210 6.9E-10 3.5E-08 

Bi-207 1.6E-07 2.9E-07 

Bi-210 0.0 0.0 

Po-210 8.8E-13 1.3E-12 

Ra-226 6.2E-10 2.2E-09 

Ac-227 3.9E-11 2.0E-09 

Ac-228 9.5E-08 2.1E-07 

Th-227 1.1E-08 8.4E-08 

Th-228 3.9E-10 1.6E-08 

Th-230 2.3E-10 1.4E-08 

Th-231 2.5E-10 7.3E-09 

Th-232 2.1E-10 1.4E-08 

Pa-231 4.3E-09 7.9E-08 

U-Dep & Nat
b
 2.3E-10 1.5E-08 

U-Enric
b
 2.8E-10 1.8E-08 

U-232 3.2E-10 2.1E-08 

Pa-233 1.7E-08 4.6E-08 

U-233 1.2E-10 6.8E-09 

U-234 2.8E-10 1.8E-08 
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Radionuclídeo CF6(mSv/h) (kBq) CF7
a
(mGy/h)/ (kBq) 

U-235 1.4E-08 7.4E-08 

U-236 0.0 0.0 

U-238 2.3E-10 1.5E-08 

Np-237 3.8E-09 5.0E-08 

Pu-236 3.4E-10 9.9E-09 

Pu-238 3.0E-10 8.8E-09 

Np-239 0.0 0.0 

Pu-239 1.2E-10 3.4E-09 

Pu-240 2.8E-10 8.4E-09 

Pu-241 0.0 0.0 

Pu-242 2.3E-10 6.9E-09 

Am-241 3.1E-09 3.7E-08 

Am-242 8.5E-10 2.5E-08 

Am-243 5.4E-09 3.8E-08 

Cm-242 3.1E-10 9.2E-09 

Cm-243 1.3E-08 6.6E-08 

Cm-244 2.8E-10 8.2E-09 

Cm-245 7.5E-09 6.0E-08 

Cf-252 2.1E-10 6.1E-09 

 

a
 Taxa de Exposição é mostrada em mGy/h. Para uma exposição a 

gama de 1mGy/h = 0,1R/h 

b
 Para o Urânio natural é assumido todo o U-238 e para o Urânio 

enriquecido é assumido o U-234 (devido a sua elevada atividade). 

Enquanto que as liberações de Urânio enriquecido, será uma 

mistura composta por 
234

U, 
235

U e 
238

U. O fator de dose de todos 

esses radionuclídeos está dentro de 10% e, por isso, é razoável 

utilizar um único fator. 
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ANEXO B 

 

Tabela E: Valores apresentados no TECDOC-1162 do HVL (half value layer) d1/2 para 

blindagem com diferentes materias. 

Radionuclídeo 
  d1/2 [cm]   

Chumboa Ferroa Alumínioa Águaa Ara 

H-3 0 0 0 0 0.00E+00 

C-14 0 0 0 0 0.00E+00 

Na-22 0.67 1.38 3.85 9.4 7.94E+03 

Na-24 1.32 2.14 6.22 14.75 1.27E+04 

P-32 0 0 0 0 0.00E+00 

P-33 0 0 0 0 0.00E+00 

S-35 0 0 0 0 0.00E+00 

Cl-36 0 0.01 0.02 0.04 3.90E+01 

K-40 1.15 1.8 4.99 11.97 1.02E+04 

K-42 1.18 1.84 5.1 12.21 1.04E+04 

Ca-45 0.01 0.03 0.1 0.24 2.12E+02 

Sc-46 0.82 1.48 4.2 9.84 8.47E+03 

Ti-44 0.04 0.21 0.6 1.41 1.25E+03 

V-48 0.8 1.48 4.18 9.95 8.50E+03 

Cr-51 0.17 0.82 2.38 5.69 4.98E+03 

Mn-54 0.68 1.33 3.8 9 7.70E+03 

Mn-56 0.94 1.65 4.78 11.13 9.66E+03 

Fe-55 0 0.02 0.05 0.12 1.02E+02 

Fe-59 0.94 1.59 4.51 10.58 9.10E+03 

Co-60 1 1.66 4.65 10.99 9.42E+03 

Ni-63 0 0 0 0 0.00E+00 

Cu-64 0.41 1.08 3.01 7.61 6.32E+03 

Zn-65 0.87 1.53 4.34 10.15 8.74E+03 

Ga-68 0.42 1.09 3.04 7.67 6.38E+03 

Ge-68+Ga-68
c
 0.42 1.09 3.04 7.67 6.38E+03 
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Ge-68 0.01 0.03 0.08 0.18 1.60E+02 

Se-75 0.12 0.62 1.79 4.26 3.74E+03 

Kr-85 0.41 1.07 3 7.59 6.31E+03 

Kr-85m 0.1 0.5 1.46 3.46 3.05E+03 

Kr-87 0.83 1.67 4.84 11.46 9.92E+03 

Kr-88+Rb-88
c
 1.17 1.89 5.51 12.74 1.11E+04 

Kr-88 1.20 1.95 5.71 13.2 1.16E+04 

Rb-86 0.87 1.53 4.35 10.13 8.74E+03 

Rb-88 1.17 1.89 5.51 12.74 1.11E+04 

Sr-89 0.74 1.4 4 9.35 8.05E+03 

Sr-90 0 0 0 0 0.00E+00 

Sr-91 0.71 1.38 3.94 9.31 7.98E+03 

Y-91 0.96 1.62 4.57 10.74 9.23E+03 

Zr-93 0 0 0 0 0.00E+00 

Zr-95 0.6 1.26 3.58 8.61 7.31E+03 

Nb-94 0.64 1.30 3.70 8.84 7.54E+03 

Nb-95 0.62 1.28 3.63 8.72 7.42E+03 

Mo-99+Tc-99m
c
 0.49 1.11 3.16 7.6 6.48E+03 

Mo-99 0.49 1.11 3.16 7.6 6.48E+03 

Tc-99 0.05 0.25 0.73 1.73 1.53E+03 

Tc-99m 0.07 0.39 1.13 2.68 2.37E+03 

Ru-103 0.4 1.06 2.97 7.53 6.25E+03 

Ru-105 0.48 1.16 3.28 7.98 6.77E+03 

Rh-106 0.49 1.17 3.29 8.16 6.84E+03 

Ru-106+Rh-106
c
 0.49 1.17 3.29 8.16 6.84E+03 

Ru-106 0 0 0 0 0.00E+00 

Ag-110m 0.71 1.38 3.91 9.36 7.98E+03 

Cd-109 0.01 0.06 0.18 0.43 3.80E+02 

Cd-113m 0 0 0 0 0.00E+00 

In-114m 0.23 0.75 2.14 5.18 4.45E+03 

Sn-113 0.02 0.09 0.27 0.65 5.71E+02 

Sn-123 0.88 1.53 4.36 10.16 8.77E+03 
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Sn-126+Sb-126m
c
 0.48 1.15 3.27 7.99 6.76E+03 

Sn-126 0.04 0.19 0.55 1.3 1.15E+03 

Sb-124 0.83 1.55 4.39 10.49 8.98E+03 

Sb-126 0.52 1.19 3.37 8.21 6.95E+03 

Sb-126m 0.48 1.15 3.27 7.99 6.76E+03 

Sb-127 0.47 1.14 3.24 7.92 6.70E+03 

Sb-129 0.72 1.4 3.98 9.45 8.09E+03 

Te-127m 0.01 0.08 0.23 0.54 4.76E+02 

Te-129 0.33 0.93 2.63 6.53 5.50E+03 

Te-129m 0.38 0.82 2.33 5.65 4.79E+03 

Te-131m 0.65 1.31 3.74 8.88 7.61E+03 

Te-132 0.1 0.53 1.54 3.66 3.22E+03 

I-125 0.01 0.08 0.23 0.54 4.77E+02 

I-129 0.02 0.09 0.25 0.6 5.26E+02 

I-131 0.25 0.93 2.67 6.5 5.59E+03 

I-132 0.63 1.31 3.7 8.91 7.57E+03 

I-133 0.47 1.15 3.23 8.05 6.74E+03 

I-134 0.72 1.4 3.98 9.43 8.08E+03 

I-135+Xe-135m
c
 0.98 1.66 4.7 11.06 9.53E+03 

I-135 0.98 1.66 4.7 11.06 9.53E+03 

Xe-131m 0.02 0.1 0.29 0.7 6.16E+02 

Xe-133 0.03 0.16 0.47 1.11 9.80E+02 

Xe-133m 0.05 0.25 0.73 1.72 1.52E+03 

Xe-135 0.14 0.72 2.1 4.99 4.38E+03 

Xe-135m 0.41 1.07 2.99 7.54 6.27E+03 

Xe-138 0.9 1.64 4.79 11.09 9.72E+03 

Cs-134 0.57 1.24 3.5 8.5 7.19E+03 

Cs-136 0.65 1.32 3.76 8.86 7.62E+03 

Cs-137+Ba-137m
c
 0.53 1.19 3.35 8.2 6.92E+03 

Cs-137 0 0 0 0 0.00E+00 

Ba-133 0.16 0.67 1.92 4.63 4.02E+03 

Ba-137m 0.53 1.19 3.35 8.2 6.92E+03 



71 
 

Ba-140 0.33 0.96 2.69 6.72 5.65E+03 

La-140 0.93 1.64 4.63 11.04 9.47E+03 

Ce-141 0.07 0.37 1.07 2.52 2.23E+03 

Ce-144+Pr-144m
c
 0.05 0.28 0.82 1.95 1.72E+03 

Pr-144      

Pr-144m 0.02 0.1 0.28 0.67 5.88E+02 

Pm-145 0.02 0.11 0.31 0.74 6.56E+02 

Pm-147 0.06 0.34 0.99 2.35 2.08E+03 

Sm-147      

Sm-151 0.01 0.03 0.09 0.21 1.82E+02 

Eu-152 0.66 1.32 3.73 8.84 7.59E+03 

Eu-154 0.74 1.38 3.91 9.24 7.92E+03 

Eu-155 0.04 0.23 0.66 1.56 1.37E+03 

Gd-153 0.03 0.18 0.51 1.21 1.07E+03 

Tb-160 0.68 1.35 3.84 9.01 7.77E+03 

Ho-166m 0.45 1.09 3.1 7.46 6.37E+03 

Tm-170 0.03 0.18 0.51 1.21 1.06E+03 

Yb-169 0.06 0.3 0.87 2.05 1.81E+03 

Hf-181 0.27 0.86 2.41 6.02 5.07E+03 

Ta-182 0.8 1.39 3.94 9.26 7.97E+03 

W-187 0.43 1.03 2.91 7.17 6.04E+03 

Ir-192 0.24 0.92 2.64 6.42 5.52E+03 

Au-198 0.29 0.97 2.74 6.77 5.75E+03 

Hg-203 0.14 0.73 2.13 5.04 4.44E+03 

Tl-204 0.03 0.18 0.53 1.27 1.12E+03 

Pb-210 0.01 0.05 0.15 0.35 3.11E+02 

Bi-207 0.65 1.3 3.68 8.79 7.50E+03 

Bi-210 0 0 0 0 0.00E+00 

Po-210 0.65 1.31 3.73 8.88 7.58E+03 

Ra-226 0.09 0.48 1.4 3.32 2.93E+03 

Ac-227 0.01 0.08 0.22 0.52 4.57E+02 

Ac-228 0.67 1.35 3.84 9.05 7.79E+03 
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Th-227 0.11 0.58 1.69 4.01 3.53E+03 

Th-228 0.02 0.13 0.37 0.88 7.73E+02 

Th-230 0.01 0.05 0.14 0.34 3.02E+02 

Th-232 0.01 0.04 0.12 0.28 2.48E+02 

Pa-231 0.09 0.46 1.35 3.2 2.82E+03 

U-232 0.01 0.04 0.12 0.29 2.59E+02 

U-233 0.01 0.06 0.16 0.39 3.44E+02 

U-234 0.01 0.04 0.12 0.28 2.42E+02 

U-235 0.09 0.46 1.35 3.19 2.81E+03 

U-238 0.01 0.04 0.11 0.27 2.36E+02 

Np-237 0.03 0.12 0.41 0.98 8.62E+02 

Pu-236 0.01 0.04 0.11 0.27 2.39E+02 

Pu-238 0.01 0.04 0.11 0.27 2.37E+02 

Pu-239 0.01 0.04 0.12 0.29 2.58E+02 

Pu-240 0.01 0.04 0.11 0.27 2.37E+02 

Pu-241 0 0 0 0 0.00E+00 

Pu-242 0.01 0.04 0.11 0.27 2.37E+02 

Am-241 0.02 0.12 0.35 0.82 7.27E+02 

Am-242m 0.01 0.04 0.13 0.3 2.67E+02 

Am-243 0.03 0.18 0.52 1.24 1.09E+03 

Cm-242 0.01 0.04 0.12 0.28 2.48E+02 

Cm-243 0.08 0.43 1.26 2.98 2.63E+03 

Cm-244 0.01 0.04 0.12 0.28 2.47E+02 

Cm-245 0.05 0.27 0.79 1.86 1.64E+03 

Cf-252 0.01 0.04 0.12 0.3 2.61E+02 

a 
0 = < .01. 

b 
0 = < .99. 

c 
Used highest of the two 


