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Todas as instalações e equipamentos de proteção pessoal que utilizem radiações ionizantes necessitam de proteção. 
Baseada nesta afirmação, vários pesquisadores tem dirigido suas pesquisas à procura de novos materiais que possuam 
bom comportamento às propriedades de atenuação. Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um 
compósito utilizando a borracha de silicone associada ao resíduo de chumbo em forma de pó, obtido através da 
reciclagem de componentes de chumbo de baterias automotivas. Neste trabalho, foram verificadas as propriedades 
morfológicas e físico-químicas dos materiais isolados e associados, avaliação das propriedades calorimétricas e análise 
de desempenho do compósito com relação às propriedades de atenuação para raios X e gama, por meio de ensaios 
experimentais e simulação computacional. Para misturas com 40% de resíduo de chumbo, valor referenciado em massa, 
obteve-se resultados satisfatórios quanto à blindagem. Desta maneira, conseguiu-se aliar o bom desempenho do 
compósito com a redução de um passivo ambiental, tendo em vista o processo de reciclagem do chumbo. 
 
Palavras-chave: Proteção radiológica, silicone, resíduo de chumbo, atenuação de raios X e compósitos. 
 

PERFORMANCE OF COMPOSITES MADE WITH POLYMERS OF SILICONE RUBBER AND WASTE OF 
LEAD ON THE PROPERTIES OF ATTENUATION 

 
All facilities and personnel protection equipment which use ionizing radiation need protection. Based on this statement, 
several researchers have aimed their projects searching for new materials that present good behavior facing the 
attenuation properties. This research aims at the development of a composite by using the silicon rubber associated to 
the residue of lead in powder, obtained via the recycling of components of lead from automobile batteries. In this work , 
were checked the morphological  physical - chemical properties of the materials isolated and associated, the 
calorimetrical properties of the performance of the composite  related to the attenuation for X-Rays and gamma, 
through experimental rehearsals and computational simulation. For mixtures with 40% of lead residue, referential value 
in mass, favorable results were obtained about armor. In this way, it was allied the good performance of the composite 
with a reduction of an environmental passive to the process of recycling lead. 
 
Keywords: Radiological protection, silicon, lead residue, X-Rays attenuation and composite.
 
1. Introdução  
 
A radiologia diagnóstica e terapêutica está em evolução contínua, em resposta ao desenvolvimento 

tecnológico, permitindo diagnósticos com maior qualidade e reduzindo a dose tanto em 

trabalhadores quanto em pacientes. Convencionalmente, tanto os ambientes como os equipamentos 

de proteção individuais utilizados com radiações ionizantes, são compostos e protegidos por 

chumbo ou por argamassa baritada, ambos de elevado custo. Diferentes materiais podem ser 

estudados como alternativa ao chumbo e a argamassa baritada1 disponíveis comercialmente, além 

de haver ainda a possibilidade de desenvolvimento de novos tipos de materiais, tais como os 

polímeros2 e cerâmicos3. Segundo a Lead Development Association (2004), apresenta dados que 

informam que 55 % do chumbo consumido no mundo são procedentes de sistemas de reciclagem. O 

que justifica o seu uso também em barreiras para Proteção Radiológica4,5. Este trabalho tem como 

objetivo, o desenvolvimento de um compósito feito com silicone e resíduo de chumbo em forma de 
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pó obtido da reciclagem de baterias, para serem utilizados como barreira de proteção em ambientes 

sujeitos à radiação ionizante. Pretende-se viabilizar um procedimento mais econômico, que 

demande menor tempo e com maior praticidade para aplicação em paredes nas quais se faz 

necessário o uso de barreira protetora. Tal justificativa é reforçada, tendo em vista a utilização de 

subprodutos gerados pelas indústrias, reciclando-os e aproveitando como componentes na 

elaboração de barreiras contra radiações ionizantes6. Este compósito poderá depois de comprovada 

sua eficácia, ser usado como elemento de atenuação para barreiras de proteção e blindagens contra 

radiações ionizantes (raios X e γ) em ambientes hospitalares, odontológicos e industriais. 

 
2. Experimental  
 

2.1 Materiais 

 
Para a confecção dos corpos de prova para obtenção de um compósito polimérico, foi escolhida a 

borracha de silicone N-2 branca, marca CS1000,  associada ao resíduo de chumbo na forma de pó, 

obtido através da reciclagem de baterias, cedido pela empresa Rondopar Energia Acumulada Ltda. 

Os percentuais de resíduo de chumbo na forma de pó foram adotados seguindo proporções já 

estudadas7,8, num percentual em massa de 5, 10, 20 e 40 % de resíduo. 

 
2.2 Processamento dos compósitos 

 
A composição de silicone com resíduo de chumbo em pó foi efetuada de maneira manual, 

misturando-se o polímero com o monômero, acrescido do resíduo de chumbo em pó. O tempo de 

mistura para cada composição foi de 1’ (um minuto) – silicone + monômero e mais 1’ (um minuto) 

para a formulação com todos os componentes. Após a mistura, foi vazada no molde de isopor a 

composição moldável do polímero, sob a forma de uma solução viscosa, deixando secar em 

temperatura ambiente até a placa tornar-se rígida. Além das placas com espessuras previamente 

determinadas através das densidades dos materiais componentes da mistura (2 placas de 6 mm e 

uma placa de 3 mm  aproximadamente), também foram moldados corpos de provas prismáticos 

para a determinação da densidade da composição.  

 
2.3 Medidas de Atenuação  

 
2.3.1 Avaliação da Atenuação da Radiação Gama 

 
Os ensaios de atenuação da radiação gama nos compósitos propostos foram executados no Hospital 

Erasto Gaetner – Setor de Radioterapia. O arranjo experimental está mostrado na figura 1.  
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FIGURA 1 – Arranjo experimental montado no setor de radioterapia – Hospital Erasto Gaetner para o levantamento dos dados de atenuação, 

resultantes das medições para as diversas composições de várias espessuras. 

 

Características do arranjo experimental: aparelho de Cobalto-60  → Theratron 780C – unidade de 

teleterapia, radiação gama → 1,25 MeV, sistema de alinhamento por lasers, distância da fonte à 

superfície da placa = 80 cm, campo de irradiação = 5 x 5 cm, distância do detector à fonte = 1,5 m 

(volume da câmara de ionização = 6 cm3) e tempo de exposição = 6 segundos. 

 
2.3.2 Avaliação da Atenuação da Radiação X 

 
Os ensaios foram realizados no laboratório do IEE-USP, credenciado pelo INMETRO, de acordo 

com a norma ABNT NBR/IEC 61331-1. A figura 2 mostra o arranjo experimental montado no 

laboratório. 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 2 – Arranjo experimental utilizado para a determinação das propriedades de atenuação dos compósitos.  

 

Características do arranjo experimental: equipamento de raios X Philips MCN 323 (15 kV até 320 

kV), raios X → ensaio feito para 80  kV e 150 kV, foco grosso, filtração adicional de 0,15 mm e   

0,7 mm Cu respectivamente, sistema de alinhamento por lasers, distância da fonte à superfície da 

placa = 150 cm e distância do detector à fonte = 400 cm (volume da câmara de ionização = 6 cm3)  

 

3. Resultados e Discussão  
 
3.1 Caracterização do Resíduo de Chumbo  

 
ANÁLISE MINERALÓGICA (difratograma): Pb ou PbO 
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (difração de raio laser): diâmetro médio 9,90 µm 

AVALIAÇÃO DA FORMA DO PÓ (MEV): pó bastante fino – aglomeração dos grãos  

AVALIAÇÃO DA FORMA DO PÓ POR MEIO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA: A figura 3 mostra a forma do pó obtido por meio da reciclagem das placas de 

baterias automotivas. Pelas fotomicrografias do pó de chumbo (resíduo) pode-se perceber que se 

trata de um pó bastante fino, com granulometria variada, o que facilita a aglomeração dos grãos. 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                  (b) 

FIGURA 3 – Fotomicrografia do resíduo de chumbo em forma de pó. (a) Aumento de 500X. (b) Aumento de 16.000X. 

 

3.2 Densidades Experimentais dos Materiais Isolados 

 

A densidade do resíduo de chumbo (pó) foi determinada seguindo as recomendações da norma   

NM 23:2000, cujo valor é de 9,72 ± 0,05 g/cm3 e do silicone branco igual a 1,229 ± 0,016 g/cm3. 

 

3.3 Caracterizações dos Compósitos por meio da Técnica de Análise Térmica de Calorimetria 

Exploratória Diferencial – DSC 

 
Inicialmente, foram analisados os comportamentos do resíduo de chumbo (pó) e dos materiais de 

referência. A figura 4(a) mostra a caracterização do chumbo sólido e a figura 4(b) refere-se ao 

resíduo de chumbo (pó). O chumbo metálico apresenta 95,52 % de chumbo metálico, enquanto o 

resíduo de chumbo apresenta um percentual de 17,13 % de chumbo metálico. A curva de DSC no 

intervalo da temperatura ambiente até 360°C, referente ao resíduo de chumbo (pó), mostra um 

comportamento monótono, indicando que a amostra não apresenta umidade e indícios de 

contaminação.  
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(a)                                                                                                    (b) 
FIGURA 4 – (a) Curva de calorimetria diferencial do chumbo sólido. (b) Curva de calorimetria diferencial do resíduo de chumbo (pó). As duas 

curvas foram obtidas com taxa de aquecimento de 10°C /min., em atmosfera inerte (N2) e fluxo de 20 ml/min. 

 

Pode-se perceber que na curva de DSC, apresentada na figura 5(a), referente ao polímero 

denominado silicone branco, há um comportamento monótono no intervalo de temperatura do 

ensaio, temperatura ambiente a 360°C, com capacidade calorífica crescente com a temperatura. O 

silicone é um elastômero de alta resistência térmica, indicado para temperatura de trabalho próxima 

a 400°C. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (a)                                                                                  (b) 
 

FIGURA 5 – (a) Curva de calorimetria diferencial do silicone branco. (b) Curva de calorimetria diferencial do silicone branco + resíduo de chumbo. 

As duas curvas foram obtidas com taxa de aquecimento de 10°C /min., em atmosfera inerte (N2) e fluxo de 20 ml/min. 

 

Após a avaliação do desempenho dos compósitos em relação à atenuação da radiação, foi feita a 

análise térmica dos melhores resultados. A figura 5(b) mostra a caracterização das placas feitas de 

silicone branco com proporções de 20% e 40% de resíduo de chumbo. Os compósitos de silicone 
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branco com resíduo de chumbo, ensaiados no mesmo intervalo de temperatura, apresentam menor 

capacidade calorífica e menor estabilidade térmica (  270°C), para ambas as concentrações de 

resíduo. O comportamento da capacidade calorífica dos compósitos de silicone branco com resíduo 

de chumbo é menor se comparado com o silicone puro. Nota-se uma degradação em temperatura 

inferior ao silicone puro e ambas as concentrações apresentam um comportamento estável neste 

intervalo de temperatura. Isto é um indicativo que estes materiais apresentam uma interação 

química característica de formação de uma blenda. O silicone é conhecido por sua alta resistência 

térmica, com boa estabilidade para temperatura até 400°C; no entanto, o comportamento térmico 

das amostras de silicone com resíduo de chumbo apresentou uma degradação a partir de 270°C.  

 

 

 

 

 
                     (a)                                            (b)                                            (c)                                             (d) 
 

FIGURA 6 – (a) Amostra do silicone branco puro, silicone branco + 20%RC e silicone branco + 40%RC antes da aplicação da técnica de DSC. (b) 

Amostra do silicone branco puro após a aplicação da técnica de DSC. (c) Amostra do silicone branco + 20%RC após a aplicação da técnica de DSC. 

(d) Amostra do silicone branco + 40%RC após a aplicação da técnica de DSC. 

 

Na figura 6(a) a amostra de silicone manteve sua forma geométrica após o ensaio de DSC, devido à 

característica de materiais entrecruzados, apresentando baixa oxidação, podendo ser observado na 

curva de calorimetria. A amostra, após a DSC, apresentou uma cor um pouco mais amarelada. As 

amostras com resíduo de chumbo (b) e (c) apresentaram forte deformação em sua geometria e uma 

tonalidade escura crescente com o teor de resíduo de chumbo. Nas curvas de DSC, a oscilação, a 

partir de 270°C, apresenta uma degradação térmica, indicando que o silicone e o resíduo de chumbo 

interagem quimicamente. 

 

3.4 Caracterizações dos Compósitos por meio da Técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura 

- MEV 

 
A figura 7 apresenta as fotomicrografias dos compósitos poliméricos selecionados (melhor resposta 

à atenuação). 
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                                 (a)                                                      (b)                                                       (c)             
 

FIGURA 7 - Fotomicrografia (1000 X) do (a) silicone branco puro. (b) silicone branco + 20%RC. (c) silicone branco + 40%RC. 

  
 
A partir da análise das fotomicrografias pode-se concluir: (a) superfície do silicone branco puro - 

homogênea, com indício da presença de vazios abaixo da superfície analisada e também pelos 

pontos mais escuros, mostrados pela seta branca. Este defeito é proveniente da forma de mistura, no 

caso manual, incorporando ar durante o processo; (b) e (c) superfície do silicone branco + RC - os 

grandes aglomerados visualizados nas fotomicrografias nas diferentes proporções – 20% e 40% de 

resíduo de chumbo em pó adicionado podem ser atribuídos ao elevado tempo de cura do silicone, 

uma vez que mesmo, após algumas horas de reação, durante sua síntese ainda se verifica a grande 

possibilidade de mobilidade de materiais dispersos, fato que possibilita a quebra da emulsão.  

 

3.5 Caracterizações quanto à Atenuação dos Compósitos 

 
3.5.1 Determinação do Índice de Atenuação por meio da Irradiação com Raios Gama 

 
A análise do comportamento das curvas de atenuação, provenientes da exposição com radiação 

gama, possibilitou a escolha de compósitos mais eficientes a serem desenvolvidos, de acordo com o 

Índice de Atenuação.  Na figura 8 estão mostradas as curvas de atenuação para os diversos 

compósitos. Os gráficos apresentados mostram o Índice de Atenuação (adimensional) em relação à 

espessura do compósito (mm). A função do gráfico é exponencial decrescente. Analisando as 

curvas de atenuação, função dos fatores de atenuação para cada espessura, pode-se constatar que 

quanto maior for o teor de resíduo de chumbo adicionado ao polímero, maior será o Índice de 

Atenuação, o que corresponde a um aumento da atenuação dos compósitos quando expostos à 

radiação gama. Os compósitos que apresentam melhor desempenho são os confeccionados com 

40% e 20% de resíduo de chumbo, sendo os primeiros mais eficientes para proteção da radiação 

gama.  
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FIGURA 8 – Curvas de atenuação para os compósitos poliméricos feitos com silicone branco e resíduo de chumbo e fatores de atenuação 

experimentais, a partir da exposição de radiação gama. 

 

3.5.2 Determinação do Índice de Atenuação por meio da Irradiação com Raios X 

 

Após a escolha dos melhores compósitos (20% e 40% de RC), função da atenuação à 

radiação gama, estes foram expostos a radiação X. A figura 9 apresenta as curvas de atenuação para 

os diversos compósitos poliméricos. Os gráficos apresentados mostram o Índice de Atenuação 

(adimensional) em relação à espessura do compósito (mm) para a tensão de 80kV, corrente de 

40mA e filtração correspondente a 0,15mm Cu.  A função do gráfico é exponencial decrescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 9 – Curvas de atenuação para os compósitos poliméricos feitos com silicone branco e resíduo de chumbo e fatores de atenuação 

experimentais, a partir da exposição de raios X (80kV – 40mA - 0,15mmCu). 
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Observando-se as curvas de atenuação para os compósitos poliméricos com 40% e 20% de resíduo 

de chumbo, função dos fatores de atenuação para cada espessura, pode-se constatar que quanto 

maior for o teor de resíduo de chumbo adicionado ao polímero, menor será o Índice de Atenuação, 

o que corresponde a um aumento da atenuação dos compósitos quando expostos à radiação X. 

Quando comparados com a curva do chumbo sólido (referência), os compósitos com 40% de 

resíduo de chumbo são os que têm melhor desempenho para proteção radiológica.  Adotando-se um 

fator de atenuação igual a 0,10 (adimensional) para os dois compósitos poliméricos expostos à 

radiação X (80 kV – 40 mA - 0,15 mmCu), pode-se observar que para o silicone branco + resíduo de 

chumbo tem-se a relação: 0,20 mm de chumbo sólido   6,15 mm para 40%RC  7,95 mm para 

20%RC . Para os materiais metálicos, também na mesma condição de exposição, resultou na 

relação: 0,20 mm de chumbo sólido  0,79 mm para aço carbono revestido com resíduo de 

chumbo. A figura 10 apresenta as curvas de atenuação para o compósito polimérico feito com 

40%RC e os materiais de referência. Os gráficos apresentados mostram o Índice de Atenuação 

(adimensional) em relação à espessura do compósito (mm) para a tensão de 150 kV, corrente de    

24 mA e filtração correspondente a 0,7 mm Cu.  A função do gráfico é exponencial decrescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10 – Curvas de atenuação para os compósitos poliméricos feitos com silicone branco e resíduo de chumbo e fatores de atenuação 

experimentais, a partir da exposição de raios X (150kV – 24mA - 0,7mmCu). 

 

Para um fator de atenuação igual a 0,10 (adimensional) para os dois compósitos poliméricos 

expostos à radiação X (150 kV – 24 mA - 0,7 mmCu), pode-se constatar que, para o silicone branco 

+ resíduo de chumbo, tem-se a relação: 0,50 mm de chumbo sólido   15,6 mm para 40%RC.  Os 

valores dos fatores de atenuação referentes às curvas de atenuação, neste caso, são mais precisos 

por serem obtidos em um equipamento de raios X industrial, calibrado com instrumentos de medida 

de intensidade de radiação também calibrados.  
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4. Conclusões  
 
Pode-se utilizar o resíduo de chumbo, obtido por meio da reciclagem de baterias automotivas como 

substitutivo do chumbo em pó na fabricação de compósitos, tendo em vista a sua composição 

mineralógica semelhante ao do material de referência e seu comportamento físico e mecânico 

aprovados conforme foi apresentado no trabalho. Mesmo se tratando de um material classificado 

como perigoso (RC), de acordo com as normas referentes ao meio ambiente, quando o resíduo de 

chumbo é reaproveitado na forma de placas ou de revestimentos, aumenta a vida útil do produto, 

diminuindo assim o dano ambiental. Os compósitos poliméricos, que apresentaram os maiores 

índices de atenuação da radiação X, nível diagnóstico (80 e 150 kV), quando comparados com o 

material de referência (Pb), possuem a proporção em massa de 40% de resíduo de chumbo na forma 

de pó. Mesmo trabalhando em escala de laboratório, compósitos obtidos a partir da formulação 

proposta, contendo 20% e 40% de resíduo de chumbo, alcançaram os níveis de aceitação para serem 

classificados como revestimento para proteção radiológica.  
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