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Resumo. Com o intuito de se avaliar novas linhas de pesquisa na área de irradiação de materiais 

exterior ao irradiador de pesquisa do Centro Tecnológico do Exército (CTEx),  faz-se necessário 

um estudo de parâmetros de segurança e de ordem de grandeza nas taxas de dose provenientes 

dos seus canais de fuga. O objetivo do trabalho foi calcular, com o código MCNPX, as taxas de 

dose (Gy/min) na parte interior e exterior dos quatro canais de fuga do irradiador gama.  Os 

canais de fuga foram projetados para irradiação em materiais devidamente dispostos na área 

externa ao irradiador com dimensões superiores ao volume previsto das câmaras de irradiação 

(50 litros). De posse da ordem de grandeza das taxas de dose no interior dos canais, foi possível 

calcular ângulo de saída do feixe gama exterior ao canal, para fins de análise quanto ao seu 

espalhamento, e avaliação das condições seguras dos seus operadores (proteção radiológica). A 

simulação computacional foi realizada distribuindo dosímetros virtuais de sulfato ferroso (fricke) 

no sentido longitudinal dos eixos dos canais de fuga verticais (anterior e posterior) e horizontais 

(superior e inferior). Os resultados apresentaram uma colimação nos feixes irradiados em cada 

um dos canais para a parte externa, com valores na ordem de décimos de Gy/min, comparados ao 

valor máximo de operação do irradiador na câmara (33 Gy/min). Os feixes de irradiação externos 

nos 2 canais verticais apresentaram uma distribuição em formato de “tronco de pirâmide”, não 

colimados, de forma espalhada, com ângulo de abertura  de aproximadamente 83º no sentido 

longitudinal e 88º no sentido transversal. Sendo assim, o estudo permitiu avaliar situações para 

irradiação de materiais exteriores ao irradiador em termos de ordem de grandeza das taxas de 
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dose, de posicionamento dos materiais, e ainda, condições para se ter os cuidados necessários na 

montagem de blindagem para proteção radiológica por parte dos operadores, evitando exposição 

potencial às radiações ionizantes. 

Palavras-chave: Canal de Fuga, Taxas de Dose, Irradiador, CTEx, MCNPX 

1.INTRODUÇÃO 

O irradiador de pesquisa do CTEx (Figura 01) é uma ferramenta utilizada pelo Exército 

Brasileiro para estudos direcionados à área de Defesa Química Biológica Radiológica e Nuclear 

(DQBRN).  Este irradiador também é utilizado no processo de irradiação de diversos tipos de 

materiais e alimentos. Este simulador computacional desenvolvido e validado com o uso do 

código MCNPX por Rusin (2012) permitiu por meio de simulação conhecer um pouco mais o 

ambiente gama no interior do irradiador do CTEx (figura 2). 

 

  
Figura 01 –Irradiador gama de pesquisa (IGIPE) 

do CTEx. Detalhe das câmaras superior e 

Inferior. 

Figura 02 – Modelo computacional 

no MCNPX/Moritz do Irradiador gama de 

pesquisa (IGIPE) do CTEx. 

 

O projeto deste irradiador foi concebido pelo Brookhaven National Laboratory, dos EUA 

e montado no Brasil em 1969. É um irradiador do tipo cavidade, composto por um sistema de 

controle pneumático, possui fonte gama de um composto com densidade de 3g/cm
3
 de cloreto de 

césio-137 mais um aglutinante. Seu peso total é de 19 toneladas, incluída a blindagem de 

chumbo da fonte, localizado na sua parte posterior. Possui duas câmaras de irradiação (superior e 

inferior), cada uma com 20 cm de altura e apresentando dimensões horizontais de 68 cm (sentido 

transversal) por 137 cm (sentido longitudinal). O seu um volume útil total nas 2 câmaras é de 

100 litros. (OLTMANN, 1969).  

Caso o material empregado apresente dimensões maiores que 50 litros (capacidade por 

câmaras), o irradiador possui um dispositivo que permite a irradiação de materiais na área 

externa, denominado de canal de fuga (figura 3). Existem 4 canais de fuga: dois verticais (figura 

4), localizados na câmara de irradiação superior (figura 6), sendo o anterior, mais próximo às 

portas pneumáticas e o posterior, mais ao fundo, e dois horizontais (figura 5) ao fundo das 
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câmaras superior e inferior. Estes canais apresentam o formato de cilindros de 2,54cm de 

diâmetro por 17cm de comprimento (altura).  

 
Figura 03 –Canais de Fuga do irradiador (superior e fundo) 

 

 

 
  

Fig. 4a – Canal de Fuga (horizontal do fundo 

na parte superior e verticais anterior e 

posterior). 

Fig. 4b – Canal de Fuga (horizontal do fundo na 

parte superior e verticais anterior e posterior) – 

Moritz. 

 

 
 

 

Fig. 5a – Canal de Fuga do fundo (superior e 

inferior). 

Fig. 5b – Canal de Fuga do fundo (superior e 

inferior)– Moritz. 
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Fig. 6a – Câmara de irradiação superior Fig. 6b – Câmara de irradiação superior - Moritz 

 

Como nunca houve a execução desse procedimento, o objetivo deste trabalho visa 

conhecer a ordem de grandeza das taxas de dose (Gy/min) e o comportamento do feixe gama que 

sai desses canais. Este estudo permitirá obter parâmetros de irradiação externa, situação de 

blindagens e informações para proteção radiológica de pessoal. Em caso de utilização dos canais 

de fuga, hoje devidamente fechados, a sala que comporta o irradiador deverá ser projetada 

dispondo de aparatos para garantir uma irradiação segura aos fins que deseja atingir.   

 

 

2.CÁLCULOS 

2.1 Taxas de Doses no interior dos canais de fuga 

Para fins de simulação, foi utilizada a função F6 em Gy/min, para calcular as taxas de 

dose no sentido longitudinal dos canais, com o objetivo de se avaliar a atenuação e o 

comportamento das mesmas. Foram colocados dosímetros virtuais esféricos de sulfatos ferroso 

(fricke) com 1cm de diâmetro dentro do canal de fuga (figuras 7 e 8). A fim de se de evitar 

efeitos de atenuação entre os dosímetros, cada simulação contemplou um dosímetro 

isoladamente (figura 7). Assim, os cálculos foram individuais para cada posição. Por fim, foi 

calculada a atenuação das taxas de doses ao longo dos eixos longitudinais dos quatro canais. 

 

Figura 7 – Esquema de posicionamento de dosímetros adotados nas simulações 
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2.2 Taxas de Dose no exterior dos canais de fuga 

O mesmo foi feito para a área exterior onde 33 dosímetros devidamente espaçados (figura 

9) ocuparam em um plano imediatamente após os canais. Foi avaliado, em outra simulação, um 

dispositivo em forma de arco de dosímetros (figuras 10 e 11) para avaliar se o feixe gama 

proveniente do canal apresentaria colimação ou espalhamento e o seu ângulo de saída para a 

região exterior ao irradiador. 

  

Fig. 8 –Dosímetros posicionados no sentido 

longitudinal do canal de fuga do fundo. 

Fig. 9 – Dosímetros posicionados na parte 

externa imediatamente após o canal de fuga ( 

vertical na parte superior e horizontal no 

fundo). 

  

Fig. 10 – Dosímetros posicionados em forma 

de arco do canal de fuga vertical - anterior  

Fig. 11 – Dosímetros posicionados em forma 

de arco do canal de fuga vertical - posterior  

3. Resultados  
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Gráfico 1: Cálculo da distribuição das taxas de dose internas nos canais de fuga verticais (ajustes 

gaussiana). 
 

 

Gráfico 2: Cálculo da distribuição das taxas de doses internas nos canais de fuga horizontais 

(ajustes gaussiana). 
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Figura 12: Ângulo de saída dos feixes gama após os canais de fuga verticais (câmara superior). 

 

 

Figura 12-a: Ângulo no eixo x (sentido transversal) – vista do fundo do irradiador. Ângulo 

da cunha de saída em 88,02º . 

 

Figura 12-b: Ângulo no eixo y (sentido longitudinal) – vista lateral do irradiador. 

Âng1=33,11
o
;Âng2=34,97

o
;Âng3=63,78

o
;  Âng4=63,84

 o
.  Ângulo da cunha de saída do canal 

anterior em 111,92º e do canal posterior em 52,38º .  Ângulo da cunha de saída dos 2 canais 

em 83,05º . 
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Gráfico 3: Formato do “tronco de pirâmide” referente a distribuição das taxas de dose 

imediatamente após os canais de fuga. 

  

Gráfico 3-a: Canal de fuga vertical anterior Gráfico 3-b: Canal de fuga vertical posterior 

  

Gráfico 3-c: Canal de fuga horizontal superior Gráfico 3-d: Canal de fuga horizontal inferior 
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4. Conclusões 

Os cálculos da distribuição das taxas de dose (Gy/min) internas nos canais de fuga foram 

representados no gráfico 1 (canal de fuga vertical anterior e posterior) e no gráfico 2 (canal de 

fuga horizontal superior e inferior). As curvas de distribuição foram ajustadas à uma gaussiana 

com R
2
=0,99.  

Verificou-se que a taxa de dose imediatamente na saída é na ordem de 0,1 Gy/min nos 

canais de fuga verticais e de 0,04 Gy/min nos canais de fuga horizontais (tabela 1). Esses valores 

foram calculados utilizando um fator de correção 0,75 para a atividade da fonte em 16 fevereiro 

de 2000, onde as medidas dos experimentos para esta data na cota de zs=1cm na direção do eixo 

Z, onde se posiciona o canal, era na ordem de 38 Gy/min. 

Na figura 12, verificou-se o resultado dos dosímetros que receberam doses e mediu-se o 

ângulo de saída do feixe gama. O gráfico 3-a mostrou a distribuição das taxas de doses no canal 

de fuga vertical anterior e o gráfico 3-b no vertical posterior. Percebem-se nos gráficos o formato 

de um “tronco de pirâmide” referente à saída dos feixes, mostrando não serem colimados, e sim 

espalhados. Os ângulos correspondentes à saída da distribuição das taxas de doses (figura 12) 

dos canais de fuga verticais mostram os feixes de forma espalhada de fato. No sentido 

longitudinal (vista lateral do irradiador), os feixes de saída apresentam (figura 12-b) um ângulo 

de 33,11
o 

 (mais próximo das portas do irradiador) e 63,84
 o

 (mais para o fundo do irradiador). 

Desta forma, poderá teoricamente prever meios de blindagens desses feixes para fins de 

colimação em procedimentos de irradiação externa, bem como previsão de condições para 

garantias de proteção radiológica de seus operadores.  Já no sentido transversal (visão de fundo 

do irradiador), conforme a figura 12-a, os ângulos de saída são de 50,68º e 41,3º. De fato, estes 

ângulos comprovam mais uma vez que os feixes de saída dos canais de fuga apresentam um 

formato de um cone, visualizados no gráfico 3. 

Conforme a figura 12-b, analisando em partes estes ângulos de saída do canal anterior, o 

mesmo apresentou  111,92º de abertura e do canal posterior uma abertura de 52,38º .  Ângulo da 

cunha de saída dos 2 canais juntos, considerando a análise em conjunto, apresentou uma abertura 

voltado para cima (teto da sala onde se encontra o irradiador) em 83,05º. 

Como sugestão para trabalhos futuros, poder-se-ía estudar a distribuição das taxas de 

dose externa ao longo do eixo vertical e horizontal, de forma que produza o cálculo do 

mapeamento dosimétrico completo em Gy/min. Com o valor máximo obtido em posição interna 

do irradiador (como forma de calibração do irradiador), seria obtido o valor em posições diversas 

previamente simuladas e multiplicadas por fatores de correlação com os dados experimentais.  

 Portanto, os resultados obtidos no presente trabalho mostraram o comportamento dos 

canais de fuga permitindo um pouco mais o seu conhecimento, haja vista do mesmo nunca ter 

sido utilizado. Sendo assim, os resultados obtidos corroboram e fornecem informações 
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fundamentais para se compreender melhor o ambiente gama externo do irradiador de pesquisa do 

CTEx. 
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CÁLCULO DAS TAXAS DE DOSE NO CANAL DE FUGA DO IRRADIADOR GAMA 

DE PESQUISA DO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO UTILIZANDO O 

CÓDIGO MCNPX  

Resumo. Com o intuito de se avaliar novas linhas de pesquisa na área de irradiação de materiais 

exterior ao irradiador de pesquisa do Centro Tecnológico do Exército (CTEx),  faz-se necessário 

um estudo de parâmetros de segurança e de ordem de grandeza nas taxas de dose provenientes 

dos seus canais de fuga. O objetivo do trabalho foi calcular, com o código MCNPX, as taxas de 

dose (Gy/min) na parte interior e exterior dos quatro canais de fuga do irradiador gama.  Os 

canais de fuga foram projetados para irradiação em materiais devidamente dispostos na área 

externa ao irradiador com dimensões superiores ao volume previsto das câmaras de irradiação 

(50 litros). Esse estudo visa verificar a ordem de grandeza das taxas de dose no interior dos 

canais, bem como calcular o ângulo de saída do feixe gama exterior ao canal, para fins de análise 

quanto ao seu espalhamento, e avaliação das condições seguras dos seus operadores (proteção 

radiológica). A simulação computacional foi realizada distribuindo dosímetros virtuais de sulfato 

ferroso (fricke) no sentido longitudinal dos eixos dos canais de fuga verticais (anterior e 

posterior) e horizontais (superior e inferior). Os resultados apresentaram uma colimação nos 

feixes irradiados em cada um dos canais para a parte externa, com valores na ordem de décimos 

de Gy/min, comparados ao valor máximo de operação do irradiador na câmara (33 Gy/min). Os 

feixes de irradiação externos nos 2 canais verticais apresentaram uma distribuição em formato de 

“tronco de pirâmide”, não colimados, de forma espalhada, com ângulo de abertura  em 83º no 

sentido longitudinal e 88º no sentido transversal. Sendo assim, o estudo permitiu avaliar 

situações para irradiação de materiais exteriores ao irradiador em termos de ordem de grandeza 

das taxas de dose e de posicionamento dos materiais, e ainda, condições para se ter os cuidados 

necessários na montagem de blindagem para proteção radiológica por parte dos operadores, 

evitando exposição às radiações ionizantes. 

Palavras-chave: Canal de Fuga, Taxas de Dose, Irradiador, CTEx, MCNPX 
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CALCULATION OF DOSE RATE IN ESCAPE CHANNEL OF RESEARCH 

IRRADIATING FACILITY ARMY TECHNOLOGY CENTER USING CODE 

MCNPX 

 

Abstract. In order to evaluate new lines of research in the area of irradiation of materials 

external to the research irradiating facility Army Technology Center (CTEx), it is necessary to 

study security parameters and magnitude of the dose rates from their channels of escape. The 

objective was to calculate, with the code MCNPX, dose rates (Gy / min) on the interior and 

exterior of the four-channel leakage gamma irradiator. The channels were designed to leak 

radiation on materials properly disposed in the area outside the irradiator larger than the expected 

volume of irradiation chambers (50 liters). This study aims to assess the magnitude of dose rates 

within the channels, as well as calculate the angle of beam output range outside the channel for 

analysis as to its spread, and evaluation of safe conditions of their operators (protection 

radiological). The computer simulation was performed by distributing virtual dosimeter ferrous 

sulfate (Fricke) in the longitudinal axis of the vertical drain channels (anterior and posterior) and 

horizontal (top and bottom). The results showed a collimating the beams irradiated on each of the 

channels to the outside, with values of the order of tenths of Gy / min as compared to the 

maximum amount of operation of the irradiator chamber (33 Gy / min). The external beam 

irradiation in two vertical channels showed a distribution shaped "trunk pyramid", not 

collimated, so scattered, opening angle 83 ° in the longitudinal direction and 88 in the transverse 

direction. Thus, the cases allowed the evaluation of materials for irradiation outside the radiator 

in terms of the magnitude of the dose rates and positioning of materials, and still be able to take 

the necessary care in mounting shield for radiation protection by operators, avoiding exposure to 

ionizing radiation. 

 

Keywords: Escape Channel, Dose Rate, CTEx, MCNPX 

 

 


