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Abstract. The size effect of the radiation field in determining the half value 

layer (HVL) and the relaxation length of a magnetized mortar was evaluated for 

photon beams of energy between 65 and 1250 keV. The mortar consists of 

water, cement, limonite and magnetite has been shaped and constructed a 

computer simulation of photon beam attenuation for different radiation fields 

with diameters between 3 and 20 cm using the Monte Carlo code PENELOPE. 

For the same energy and different sizes of the radiation field, the ratio of HVL 

and μx showed a deviation of up to 21% when the radiation beam was 

attenuated 99%. It was concluded that the experimental determination of the 

magnitudes of the HVL and μx for the mortar and the irradiation conditions 

used in this study were made with narrow radiation fields.  

 

1 Introdução 
 

As grandezas das camadas semi-redutora (CSR) e deci-redutoras (CDR), livre 

caminho médio (1/μ) e comprimento de relaxação (μx) têm sido utilizadas em 

cálculos de blindagens de radiação. O coeficiente de atenuação linear (μ) pode ser 

determinado pela relação Ln2/CSR.   

O valor de µ depende da energia dos fótons, do material irradiado e da geometria 

utilizada na sua determinação. A grandeza µ é definida para uma condição de boa 

geometria de irradiação. Nos campos largos de radiação, o feixe de radiação ao 

interagir com o material da blindagem produz radiação espalhada e secundária que é 

contada pelo detector, e a grandeza medida é denominado de coeficiente efetivo de 
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atenuação linear, µ’. Dessa forma, quando µ é determinado com base no valor 

experimental da CSR, essa grandeza deve ser determinada em condições de uma 

“boa” geometria de irradiação.   

Vários materiais e argamassas têm sido utilizados em blindagens de fontes e campos 

de radiação, como por exemplo, Fe ferro [2], o Pb [2], [10], concreto [4], [8], concreto 

à barita [5], [6], [9], e à magnetita [3].  Devido à relativa forte atenuação dos feixes de 

radiação para determinação das CSR e especialmente as CDRs, as medidas 

experimentais dessas grandezas têm sido feitas com detectores com volumes de gases, 

relativamente grandes (volume igual a 4,71 cm
3
), e consequentemente largos campos 

de radiação [1], [7].  Detector cilíndrico de água, em forma de pastilha, de raio igual a 

1 cm e espessura igual a 1.5 cm. O detector foi posicionado no raio central do feixe de 

irradiação e o centro geométrico do detector foi tomado como o ponto referência para 

determinação da distância de calibração. 

A influência do tamanho do campo de radiação na determinação da CSR e de µx foi 

avaliada neste trabalho para uma argamassa magnetizada irradiada com feixes 

monoenergéticos de fótons com energia entre 65 e 1250 keV.  

 

2 Materiais e métodos 
 

Uma argamassa constituída de 7,71% de água, 9,64% de cimento, 12,72% de limonita 

e 69,93% de magnetita [3] foi moldada e foram feitas simulações da atenuação e 

avaliação da CSR com feixes de fótons para diferentes espessuras de argamassas e 

campos de radiação com diâmetro (Φ) entre 3 e 20 cm, utilizando-se o código Monte 

Carlo PENELOPE. As CSRs foram avaliadas mediante um ajuste polinomial das 

curvas de atenuação do feixe de radiação versus espessura da blindagem com base no 

quadrado do coeficiente de correlação.  

  

3 Resultados e conclusões 
 

A incerteza percentual nos cálculos das atenuações dos feixes de fótons ((Φ=20.0 cm/ 

Φ =3.0cm)*100) não excedeu ±3% (k=1), Tabela 1. Com base nas curvas mostradas 

nas Figuras 1, 2 e 3, os valores das CSRs aumentam com o tamanho do campo de 

radiação e a razão entre as CSRs para os diâmetros 20 e 3 cm (Φ20/Φ3) apresenta uma 

razão percentual de 21% de crescimento em 1250 keV; já na energia de 65 keV o 

crescimento é só de 5%. O aumento dos valores das CSRs ocorre com o aumento do 

tamanho do campo de radiação em decorrência a adição das radiações espalhada e 

secundária na direção do detector nas energias mais altas. Para Φ = 3 cm, as CSRs são 

calculadas com base nos coeficientes de atenuação linear, µ. Quando o diâmetro 

aumenta para 20 cm, as CSRs são calculadas com base no coeficiente efetivo de 

atenuação linear µ’.  Espessuras de blindagens são expressas em unidades de 

comprimento de relaxação ou do livre caminho médio. Pelos resultados mostrados na 

Tabela 1, é recomendado que, especialmente nas energias mais altas, a determinação 

experimental de 1/μ para a argamassa estudada seja feita com campos estreitos de 

radiação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1. Energias e CSRs dos campos de radiação com diâmetros de 3,  5,6 e 20 cm (Φ) 

Energia Camada Semi-Redutora (cm) 

keV Φ= 3.0 cm Φ=5.6cm Φ=20cm Φ=2   Φ =20.0 cm/Φ =3.0cm 

1250 3,52 3,59 4,25 21% 

600 2,39 2,44 2,91 22% 

202 1,44 1,49 1,59 11% 

137 1,08 1,10 1,21 12% 

104 0,78 0,87 0,90 16% 

65 0,34 0,35 0,36 05% 

 

 

 

 



 
Figura 1. Curvas de dose de atenuação em função da espessura da argamassa magnetizada para 

diferentes energias em campo de radiação de 3 cm de diâmetro 

 



 

Figura 2. Curvas de dose de atenuação em função da espessura da argamassa magnetizada para 

diferentes energias em campo de radiação de 5,6 cm de diâmetro 



 

Figura 3. Curvas de dose de atenuação em função da espessura da argamassa magnetizada para 

diferentes energias em campo de radiação de 20 cm de diâmetro  
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