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Abstract. Este trabalho tem como objetivo avaliar a dose absorvida e a dose 

efetiva em operadores durante os procedimentos de perfilagem de poços de 

petróleo com sondas nucleares wireless que utilizam fontes de radiação de 

gama. Para obtenção dos dados, um cenário típico de um procedimento de 

perfilagem será simulado com o código de Monte Carlo MCNPX. A sonda de 

perfilagem simulada foi o modelo Density Gamma Probe – TRISONDR, 

produzida pela empresa Robertson Geolloging LimitedR. Os valores de dose 

absorvida foram estimados através do simulador antropomórfico em voxel 

masculino MAX. Os valores de dose efetiva foram obtidos utilizando a ICRP 

103.  
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1  Introdução 

A Perfilagem de poços de petróleo é uma operação realizada após ou durante a 

perfuração de uma fase do poço com a finalidade de obter informações de uma ou 

mais características das várias formações atravessadas. Através da leitura e 

interpretação dos dados obtidos, pode-se estimar a porosidade, litologia e identificar, 

qualitativa e quantitativamente, a existência de fluidos no meio poroso (rocha). A 

Fig.1 ilustra o esquema da operação de perfilagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Esquema da operação de perfilagem 

 
Sondas de perfilagem que utilizam fontes de radiação gama têm sido amplamente 

utilizadas na exploração de hidrocarbonetos para caracterização da litologia, através 

da determinação da densidade das rochas. Em geral, a sonda de perfilagem consiste de 

uma fonte de radiação gama, e dois detectores NaI colocados a diferentes distâncias 

da fonte, onde a radiação gama proveniente da fonte é retroespalhada pela formação 

(Efeito Compton) e alcança os dois detectores onde a taxa de contagem relativa 

fornece a medida da densidade da formação.  

No caso de sondas wireless, isto é, não acopladas a brocas de perfuração, e do tipo 

slim (diâmetro = 3.8 cm), a sonda é acoplada ao holder da fonte de radiação, e o 

conjunto fonte-holder é retirado da blindagem e inserido no interior do poço pelo 

operador. A Fig.2 ilustra um procedimento de perfilagem wireless. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Procedimento de perfilagem wireless. Em (a) o operador acopla a sonda ao holder da 

fonte de radiação, e em (b) o operador retira o conjunto fonte-holder da blindagem e o insere no 

interior do poço 

 
Embora seja um procedimento rápido, não se observa na literatura informações sobre 

a dose de radiação recebida pelo operador durante o período em que o conjunto é 

retirado da blindagem e inserido no poço a ser inspecionado. Este fato torna-se mais 

relevante quando analisado a luz da energia e atividade da fonte utilizada, tipicamente 

fontes de Césio-137 (gama), com atividades iguais ou superiores a 100mCi, e pela 

possibilidade de o procedimento ter que ser refeito caso os dados não sejam 

satisfatórios, podendo acarretar um acúmulo de dose no operador. Considerando isto, 

este trabalho tem como objetivo utilizar a modelagem computacional com o Código 

de Monte Carlo MCNPX [1] para avaliar a dose absorvida e a dose efetiva em 

operadores durante os procedimentos de perfilagem de poços de petróleo com sondas 

nucleares wireless que utilizam fontes de radiação de gama. Além disso, também será 

investigado formas de minimizar as doses absorvidas e efetiva nesses trabalhadores. 

 

 

2 Sonda wireless com fonte de radiação gama 
 

A sonda de perfilagem simulada neste trabalho foi o modelo Density Gamma Probe
R
 - 

TRISOND, produzida pela empresa Robertson Geolloging Limited. 

A Density Gamma Probe é uma sonda do tipo slim de 3,8 cm de diâmetro, formada 

por um tubo de aço inoxidável com espessura de 0,2 cm, contendo em seu interior 

dois detectores cintiladores do tipo NaI(Tl) com diferentes áreas, denominados 

respectivamente BRD (Bed Resolution Density) e LSD (Long-Spacing Density),  

separados por uma distância de 24 cm. Na parte superior da sonda há um conector 

reservado para o sistema de aquisição de dados. Uma fonte de Cs-137 de 100mCi é 

acondicionada em um holder de aço, e acoplada ao corpo da sonda. As distâncias 

fonte-detector são respectivamente 48cm (LSD) e 24cm (HRD). A Fig. 3 mostra a 



geometria da sonda modelada com o código MCNPX. A imagem foi obtida através do 

software MORITZ GEOMETRY TOOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Geometria da Density Gamma Probe – TRISOND 

 

 

3 Modelagem Computacional 
 

A modelagem computacional desenvolvida neste trabalho foi realizada utilizando o 

código de transporte de radiação MCNP, em sua mais nova versão, o MCNPX 2.6. 

Nesta nova versão foi adicionada a capacidade de transportar 34 novos tipos de 

Fonte Cs-137 Chumbo Chumbo 

Holder 

Detector NaI 
(HRD) 

Detector NaI 
(LSD) 



partículas (prótons, íons leves, etc), expansão da faixa de energia das partículas 

simuladas, além da inclusão de características julgadas importantes por grupos de 

modelagem computacional voltados para a área de exploração de reservatórios. Em 

MCNPX 2.6, novos modelos físicos de simulação, técnicas de redução de variância e 

novas técnicas de análise de dados também foram implementadas, além de 

atualizações das bibliotecas de seção de choque de materiais, o que o torna superior a 

todas as distribuições de MCNP existentes, inclusive no aspecto tempo de simulação. 

A visualização das estruturas modeladas foi obtida através do software de modelagem 

de geometrias de exposição (ambientes) 3D MORITZ. 

Para obtenção dos dados, um cenário típico de um procedimento de perfilagem 

wireless, com a sonda em frente ao operador, foi modelado. Visando obter 

informações da dose absorvida nos órgãos e tecidos do operador, foi utilizado o 

simulador antropomórfico em voxel masculino MAX (Male Adult voXel). Esse 

fantoma foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco por KRAMER et 

al [2] respeitando as especificações anatômicas dos órgãos e massas dos tecidos do 

homem de referência definidos na ICRP 89 [3], onde são especificadas características 

humanas reconhecidas ou importantes para cálculos prospectivos das doses advindas 

de fontes radioativas internas ou externas ao corpo. A Fig. 4 ilustra a geometria de 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Cenário de Exposição 

 

3.1 Cálculo da Dose Absorvida 

A energia depositada pela radiação nos órgãos e tecidos dos fantomas de voxels foi 

obtida através do comando *F8 do MCNPX. Este comando permite a obtenção da 

energia depositada em um conjunto de voxels que formam um órgão ou tecido dos 

fantomas. A obtenção da dose absorvida foi feita através da divisão da energia 



depositada no órgão ou tecido pelo seu respectivo valor de massa (m), conforme as 

equações abaixo [4, 5]: 

 

 
(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 
onde m é a massa do órgão ou tecido que se deseja estimar a dose absorvida. 

 

Os valores de dose absorvida (DT) foram normalizados pelo valor de Exposição (X) 

medido a 30 cm da fonte. Para calcular a exposição, primeiramente calculou-se a dose 

absorvida no ar (Dar) utilizando o comando F5 e fatores de conversão de fluência para 

dose no ar fornecidos pela ICRP 51 [6]. Após, a Exposição foi estimada através da 

equação abaixo: 

 
X(R) = Dar (rads)/0,877                                       (4) 

 

 
3.2 Cálculo da Dose Efetiva 

A dose efetiva normalizada pela Exposição foi calculada através da equação: 
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TTnn wHE                                                    (5) 

 

Onde wT é um fator de peso obtido através da ICRP 103 [7] que introduz a 

radiossensibilidade para efeitos estocásticos de órgãos ou tecidos, e HTn é a dose 

equivalente normalizada definida como: 
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1Rw    para fótons e elétrons. 

 
A dose efetiva (E) e a dose absorvida no órgão (D) para um valor fixo de Exposição 

foram obtidas através das Equações 7 e 8.  
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Onde 1,19.10
-4

 [R/s] é a exposição de uma fonte de Cs-137 de 100 mCi a 30 cm, e t é 

o tempo de duração do procedimento. 

 

 

4  Resultados: 
 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os valores de dose absorvida e dose efetiva obtidos com 

o fantoma de voxels MAX considerando diferentes tempos de duração de 

procedimento.   

 
Tabela 1. Dose absorvida obtida com o fantoma MAX considerando diferentes tempos de 
duração de procedimento 

 

 

Dose absorvida (mGy) 

Órgão 2 segundos 3 segundos 5 segundos 

Bexiga 0,299 0,448 0,747 

Cólon 0,169 0,254 0,424 

Cérebro 0,006 0,009 0,014 

Fígado 0,065 0,097 0,162 

Pulmões 0,031 0,046 0,077 

Esôfago 0,016 0,024 0,040 

Gônadas 0,928 1,392 2,320 

Medula óssea 0,117 0,176 0,293 

Pele 0,751 1,127 1,878 

Estômago 0,056 0,084 0,140 

Tireóide 0,021 0,032 0,053 

Superfície dos Ossos 0,634 0,951 1,585 

Corpo Inteiro 0,561 0,842 1,404 

Restante 0,638 0,957 1,595 

 
Tabela 2. Dose efetiva obtida com o fantoma MAX considerando diferentes tempos de 
duração de procedimento 

 

Dose absorvida (mSv) 

2 segundos 3 segundos 5 segundos 

0,23 0,34 0,56 

 
Analisando a Tabela 1 verifica-se que os maiores valores de dose foram obtidos para 

as gônadas e pele, e os menores para o cérebro, pulmões e tireóide. Também 

observou-se, como esperado, que é importante o operador ter um bom domínio do 

procedimento a fim de realizá-lo no menor intervalo de tempo possível. 

Quanto aos valores de dose efetiva observa-se que para todos os tempos de duração 

de procedimento avaliados, os valores se mantiveram abaixo do limite anual de dose 

efetiva para trabalhadores de 20 mSv recomendado pela ICRP [8]. Para a 



configuração de exposição avaliada, observa-se também que é possível realizar 89 

procedimentos anuais considerando um tempo de 2 segundos, 59 considerando um 

tempo de 3 segundos e 35 considerando um tempo de 5 segundos, sem ultrapassar o 

limite de dose anual para trabalhadores.  

A fim de otimizar o procedimento, foram avaliados os valores de dose considerando a 

utilização de um avental de chumbo de 0,5 mm de espessura cobrindo a metade 

inferior do corpo do fantoma, e considerando a utilização de uma placa de ferro de 1 

cm de espessura e 70 cm de altura posicionada entre a sonda e o fantoma, confome 

mostrado na Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5. Cenário de Exposição otimizado. Em (a) operador utilizando avental de chumbo de 0,5 

mm de espessura, e em (b) utilização de uma placa de ferro de 1 cm de espessura e 70 cm de 

altura posicionada entre a sonda e o operador 

 
As tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam os valores de dose absorvida e dose efetiva obtidos 

com os cenários otimizados, considerando diferentes tempos de duração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Dose absorvida obtida considerando o avental de chumbo e diferentes tempos de 
duração de procedimento 
 

 

Dose absorvida (mGy) 

Órgão 2 segundos 3 segundos 5 segundos 

Bexiga 0,310 0,465 0,775 

Cólon 0,160 0,239 0,399 

Cérebro 0,005 0,008 0,013 

Fígado 0,063 0,095 0,158 

Pulmões 0,032 0,047 0,079 

Esôfago 0,019 0,029 0,048 

Gônadas 0,900 1,351 2,251 

Medula óssea 0,112 0,168 0,281 

Pele 0,731 1,097 1,828 

Estômago 0,058 0,086 0,144 

Tireóide 0,018 0,027 0,044 

Superfície dos Ossos 0,615 0,923 1,538 

Corpo Inteiro 0,544 0,816 1,360 

Restante 0,618 0,927 1,545 

 
 

Tabela 4. Dose efetiva obtida considerando o avental de chumbo e diferentes tempos de 
duração de procedimento 
 

Dose absorvida (mSv) 

2 segundos 3 segundos 5 segundos 

0,22 0,33 0,55 

 

 

 
Analisando as Tabelas 3 e 4 verifica-se que a utilização de um avental de chumbo de 

0,5 mm de espessura, não reduz significativamente a dose absorvida e a dose efetiva 

no operador.  Além disso, a utilização deste sistema de proteção possibilita um 

aumento muito pequeno do número de procedimentos anuais. Considerando, por 

exemplo um tempo de procedimento de 2 segundos, seria possível realizar 91 

procedimentos, ou seja, dois procedimentos adicionais a configuração avaliada 

anteriormente onde não se utilizava nenhum mecanismo de proteção. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5. Dose absorvida obtida considerando a placa de ferro e diferentes tempos de 
duração de procedimento 
 

 

Dose absorvida (mGy) 

Órgão 2 segundos 3 segundos 5 segundos 

Bexiga 0,161 0,242 0,403 

Cólon 0,090 0,135 0,225 

Cérebro 0,006 0,008 0,014 

Fígado 0,034 0,051 0,084 

Pulmões 0,020 0,030 0,049 

Esôfago 0,011 0,017 0,028 

Gônadas 0,568 0,852 1,420 

Medula óssea 0,065 0,098 0,163 

Pele 0,500 0,750 1,250 

Estômago 0,032 0,047 0,079 

Tireóide 0,013 0,019 0,032 

Superfície dos Ossos 0,433 0,650 1,083 

Corpo Inteiro 0,368 0,552 0,920 

Restante 0,416 0,624 1,040 

 

 
Tabela 6. Dose efetiva obtida considerando a placa de ferro e diferentes tempos de duração 
de procedimento 
 

Dose absorvida (mSv) 

2 segundos 3 segundos 5 segundos 

0,14 0,21 0,35 

 

 

Na segunda configuração otimizada avaliada, onde se posiciona uma placa de ferro de 

1 cm de espessura e 70 cm de altura entre a sonda e o fantoma, observou-se uma 

redução expressiva nos valores de dose, conforme mostrado nas Tabelas 5 e 6. Os 

órgãos onde se observou maior redução de dose absorvida foram as gônadas e a pele. 

A utilização deste sistema de proteção também aumentou significativamente o 

número de procedimentos anuais possíveis sem ultrapassar o limite de dose anual de 

trabalhadores. É possível realizar 145 procedimentos anuais considerando um tempo 

de 2 segundos, 96 considerando um tempo de 3 segundos e 58 considerando um 

tempo de 5 segundos, o que representa um aumento em torno de 60% no número de 

procedimentos anuais. 

 

 

5  Conclusões 

 

Através deste trabalho valores de dose absorvida e dose efetiva para operadores de 

sonda de perfilagem wireless foram disponibilizados. Também foi evidenciado que é 



importante o operador ter um bom domínio do procedimento a fim de realizá-lo no 

menor intervalo de tempo possível, a fim de receber valores de dose mais baixos.  

Adicionalmente, duas configurações de exposições otimizadas foram testadas, uma 

onde se utilizou um avental de chumbo de 0,5 mm de espessura cobrindo a metade 

inferior do corpo do fantoma, e a outra considerando a utilização de uma placa de 

ferro de 1 cm de espessura posicionada entre a sonda e o fantoma. Analisando os 

resultados obtidos, observou-se que somente utilizando segunda configuração foi 

possível verificar redução significativa nos valores de dose.  
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