
Avaliação da Atenuação da Radiação X por meio de 

Imagens Radiográficas 

 
Frieda Saicla Barros

1
, Ramon S. C. Paredes

2
, Walmor C. Godoi

3
 e Gabriel Pinto de 

Souza
4
 

 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Campus Curitiba , 

80230-901, Brasil 
saicla@utfpr.edu.br  

2 Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

80210-170, Brasil 
ramon@ufpr.br 

3 Faculdade de Tecnologia Camões – FATEC, 

80020-040, Brasil 
walmor.godoi@gmail.com  

4 Universidade Estadual Paulista – UNESP (in memoriam) 

 

 
Abstract. This paper's main goal is to adopt a qualitative methodology to 

evaluate the attenuation of x-radiation through X-ray images in polymeric 

materials plus residual lead. To determinate the images it was initially used an 

experimental setup at the Laboratory for Materials Diagnostics LACTEC. 

These results correspond to a more qualitative analysis, even with quantitative 

answers. Through analysis of radiographic images we can measure the 

intensity of radiation that goes through the plate, making possible to establish 

a relationship between the attenuation coefficient and the thickness of the 

material. 

 

1 Introdução 
 

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 baritada 1,2, 

disponíveis comercialmente, além de haver ainda a possibilidade de desenvolvimento 

de novos tipos de materiais, tais como os polímeros3 e cerâmicos4. Este trabalho 

tem como objetivo o desenvolvimento de um compósito feito com silicone e resíduo 

de chumbo em forma de pó obtido da reciclagem de baterias, para serem utilizados 

como barreira de proteção em ambientes sujeitos à radiação ionizante. Tal 

propriedade é verificada inicialmente na avaliação da atenuação da radiação X por 

meio de imagens radiográficas. 

 

 

 

 



2 Metodologia 
 

 

2.1 Materiais 

 

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

escolhida a borracha de silicone branca N-2 (Marca CS1000) (SI), associada ao 

resíduo de chumbo na forma de pó (RC), 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 estudadas 5,6, 

num percentual em massa de 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 

O arranjo experimental consiste num sistema tomográfico CT2000 que permite 

estudar o interior de objetos de modo não-destrutivo, possibilitando a visualização de 

sua estrutura interna e a detecção de possíveis defeitos. Graças ao seu detector planar, 

o sistema pode ser utilizado tanto no modo radiografia quanto no modo 

tomografia7,8. O sistema é composto de um gerador de raios X e de um 

intensificador de imagens placa MOS – Image Sensor for X Ray – C7942CA-02, 

marca Hamamatsu. A tensão e a corrente utilizadas no tubo de raios X para as 

imagens radiográficas de todas as amostras no SISTEMA CT2000 foram de 100 kV e 

1 mA, respectivamente. A amostra foi colocada a uma distância da fonte de 90 cm. As 

medidas experimentais para a determinação das propriedades de atenuação da 

radiação X das composições foram realizadas utilizando o arranjo experimental 

apresentado na Figura 1, no LACTEC. 

 

 

 



 

Fig 1. Arranjo experimental montado no Laboratório do LACTEC para o levantamento dos 

dados de atenuação  

Na tomografia computadorizada, a imagem é formada por meio do processamento das 

informações obtidas pelos detectores dispostos ao redor do material, que captam a 

radiação emitida após a interação com o material (radiografia das placas). A 

informação é representada por pontos bidimensionais chamados pixels. Cada pixel, 

por sua vez, representa o conjunto de pixels (voxel) relativo a toda a espessura do 

corte em questão. As imagens são convertidas em pixels, representados através de 

valores médios de níveis de cinza, sendo o valor máximo sem atenuação de 4095 

(branco). Para avaliar a homogeneidade dos compósitos, bem como a atenuação, para 

cada imagem foram expressos os valores de tons de cinza na forma de perfil, em 

função da distância (pixels) da imagem. O valor “zero” no perfil representa a cor preta 

e o valor “4095” corresponde à cor branca. Quanto mais os pontos do perfil se 

aproximam do “zero”, mais atenuante é o material avaliado. A partir dos dados 

medidos para a intensidade medida nas radiografias e a distância percorrida pelo feixe 

de raios X pode-se plotar as curvas de atenuação.  

 

3 Resultados e discussão 

3.1 Caracterização do resíduo de chumbo 

A Figura 2 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) 

Fig 2. Fotomicrografia do resíduo de chumbo em forma de pó. (a) Aumento de 500X. (b) 

Aumento de 16.000X 



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

da norma NM23:2000 [9], cujo valor é de 9,72 ± 0,05 g/cm
3
 e do silicone branco 

igual a 1,229 ± 0,016 g/cm
3
. 

 

3.2 Caracterizações dos Compósitos por meio da Técnica de MEV 

 

A Figura 3 apresenta as fotomicrografias dos compósitos poliméricos selecionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (a)                                               (b)                                               (c) 

Fig 3. Fotomicrografia (1000 X) do (a) SI puro. (b) SI-RC20. (c) SI-RC40 

 

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

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 + 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.  

 

3.3 Avaliação da homogeneidade dos compósitos poliméricos a partir da 

irradiação com raios X  

 

As Figuras 4 e 5 mostram as imagens radiográficas dos compósitos feitos com 

silicone branco associado ao resíduo de chumbo nas proporções de 20 e 40% de 

resíduo em função das diversas espessuras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=3,3 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=6,7 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=7,1 mm 

 

 
 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=10,0 mm 

 

Fig 4. Imagens radiográficas e perfil de tons de cinza para os compósitos SI – RC20, em 

função de sua espessura (70 kV – 1 mA) – continuação na próxima página 



 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=10,4 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC20 

X=13,7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC20 

 X=17,0 mm 

 

Fig 4. Imagens radiográficas e perfil de tons de cinza para os compósitos SI – RC20, em 

função de sua espessura (70 kV – 1 mA) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

 X=3,8 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

  X=6,5 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

  X=6,8 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

 X=10,3 mm 

 

 
 

Fig 5. Imagens radiográficas e perfil de tons de cinza para os compósitos SI – RC40, em 

função de sua espessura (70 kV – 1 mA) – continuação na próxima página 



 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

 X=10,5 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

  X=13,3 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – RC40 

 X=17,0 mm 

  

Fig 5. Imagens radiográficas e perfil de tons de cinza para os compósitos SI – RC40, em 

função de sua espessura (70 kV – 1 mA) 

 

Nas imagens radiográficas dos compósitos poliméricos com menor espessura, 

observam-se tons de cinza mais claro com a presença de pontos mais escuros, 

referentes às partículas de resíduo de chumbo com diâmetro maior do que a média. 

Para as espessuras maiores, este fato não é observado. Mesmo com a presença de 

algumas partículas isoladas espalhadas na placa, pode-se afirmar que o compósito 

polimérico tem uma distribuição homogênea. Avaliando-se os perfis de tons de cinza 

para os materiais propostos, pode-se perceber que a distribuição do resíduo de 

chumbo na forma de pó apresenta uma maior variação na distribuição de tons de 

cinza. Isso ocorre devido à dispersão do resíduo durante o processo de cura do 

polímero, comprovado também por meio da análise por MEV, comentado no item 



3.2. Em todos os perfis há dois pontos característicos: o primeiro tende ao preto e o 

segundo, ao branco, por se tratar de um defeito no detetor de imagens.  

A Figura 6 apresenta as curvas de atenuação para os compósitos poliméricos 

associados ao resíduo de chumbo nas proporções de 20% e 40%. Os gráficos 

apresentados mostram o Índice de Atenuação (admensional) em relação à espessura 

do compósito (mm) para a tensão de 70 kV e corrente de 1 mA. A função do gráfico é 

exponencial decrescente. 

 

Fig 6. Curvas de atenuação para os compósitos poliméricos feitos com silicone (SI) e resíduo 

de chumbo (RC) e fatores de atenuação experimentais, a partir da exposição de raios X (70 kV 

– 1 mA), em função de sua espessura, obtidas através das imagens tomográficas 

 

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, maior será o Índice de Atenuação. 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. 

4 Conclusão 

A contribuição principal desta pesquisa foi mostrar a aplicabilidade de um material 

reciclado na confecção de materiais para serem usados como barreiras de proteção na 

área de proteção radiológica. Pelo fato de se utilizar o resíduo de chumbo na forma de 

pó, obtido por meio da reciclagem de baterias e de outros resíduos, tais como: lâminas 



de chumbo de exames de raios X, odontológicos e equipamentos de proteção 

individual, feitos de lâminas de chumbo danificados, evitam-se o depósito destes 

materiais, classificado como perigoso, nos aterros sanitários e, no caso dos exames de 

raios X (lâmina), a sua estocagem nos próprios locais de serviço, pois esta é a 

recomendação da Vigilância Sanitária. 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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