
 

1 
3º Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes 

Rio de Janeiro/ RJ, novembro 2016 

Simulação dos espectros de 60Co e 137Cs do Irradiador Shepherd 81 – 14D 
do LNMRI/IRD usando o Geant4. 

Queiroz Filho, P.P. 1, Cabral, T.S. 1, Da Silva, C.N.M. 1 

1 Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

E-mail: queiroz@ird.gov.br 

Resumo: Neste trabalho foram simulados, usando o Geant4, os espectros do 60Co e 
137Cs a 1 m de distância do Irradiador Shepherd 81-14D adquirido pelo Laboratório 
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e 
Dosimetria (LNMRI/IRD), que serão utilizados na calibração em radioproteção. Foi 
verificado se os fótons sofreram sua primeira interação na fonte, na estrutura do 
cabeçote ou nos colimadores. Foi obtida a porcentagem de ocorrência de cada tipo de 
interação nessas estruturas.  
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Abstract: In this work we were simulated using Geant4, the 60Co and 137Cs spectra of 
the Irradiator Shepherd 81-14D acquired by the National Metrology Laboratory of 
Ionising Radiation of the Institute of Radiation Protection and Dosimetry ( LNMRI / 
IRD ), which will be used for calibration in radioprotection. Was checked if photons 
suffered his first interaction on the source, the structure of the head or the collimators. 
It was also observed the percentage of occurrence of each type of interaction in such 
structures. 
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1. INTRODUÇÃO 

Recentemente o LNMRI/IRD adquiriu um 
irradiador Shepherd 81-14D com fontes de 137Cs 
com atividade de 54 Ci e 60Co com atividade de 5 
Ci, para as atividades do Laboratório de 
Calibração de Monitores de Radiação, LCMR. 
Este trabalho procura estudar os espectros de  
137Cs e 60Co que incidem no detector, bem como 
obter informações das contribuições de cada 
estrutura e como se distribuem os tipos de 
interações possíveis em cada uma delas. Para isto 
foram feitas simulações de Monte Carlo com o 
programa Geant4 versão 10.02. Esses espectros 
serão usados para simular a dosimetria e fatores 
de correção nas câmaras de ionização de 

radioproteção. Em um trabalho anterior foram 
caracterizados os feixes de  137Cs e 60Co do 
mencionado irradiador.  

2. SIMULAÇAO DO IRRADIADOR 

A geometria simulada no Geant4 é constituida 
pela estrutura do cabeçote, no qual estão 
inseridas as fontes, o colimador e a superfície de 
coleta dos espectros. 

O sistema de colimação consiste de uma placa 
metálica com 70 cm de largura, 25 cm de altura e 
com 1 cm de espessura, posicionada a 20 cm da 
fonte. O centro da placa possui uma abertura 
circular com 16 cm de diâmetro, por onde passa o 
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feixe de radiação que incidirá na superfície de 
coleta a 1 m da fonte como mostra a figura 1. 

Figura 1. Estrutura do cabeçote, placa colimadora 
e superfície de coleta. 

A estrutura do cabeçote consiste de um cilindro 
de chumbo com 36 cm de diâmetro e 50 cm de 
altura, revestido com  uma camada de 6.35 cm de 
aço. A estrutura maciça de chumbo possui uma 
região cilíndrica ocupada por ar, ao longo do eixo 
central, com 10 cm de diâmetro. Neste volume 
estão dispostos 2 tubos metálicos dentro dos 
quais as fontes são posicionadas para irradiação. 
O centro do cilindro de chumbo possui uma 
abertura com um ângulo de 30o  e com 13 cm de 
altura permitindo a exposição das fontes. Na 
figura 2 observamos o cilindro central com a 
abertura de ar e, à direita, os cilindros metálicos 
que ficam inseridos no centro do tubo de ar onde, 
o de maior diâmetro, da fonte de 60Co, fica atrás 
do tubo da fonte de 137Cs. 

Figura 2. Volumes de ar no interior do cabeçote e 
os cilindros por onde são deslocadas as fontes.  

A fonte de 60Co J.L. Shepherd & Associates 
Model No. 7810-150 está na forma de pellets de 
metal sólido ocupando um volume cilíndrico com 
duplo encapsulamento de aço inoxidável tipo 
304. O encapsulamento externo tem 31.5 mm de 
diâmetro e 61.5 mm de comprimento com 
espessura de 2.4 mm no diâmetro e 2.11 mm nas 
extremidades.  O encapsulamento interno tem 
28.58 mm de diâmetro e 56.64 mm de 
comprimento com espessura de 1.78 mm no 
diâmetro e 2.07 mm nas extremidades. A fonte de 
137Cs ORNL Model DSK 2384 está na forma de 
pellets de cesium chloride ocupando um volume 
cilíndrico com duplo encapsulamento de aço 
inoxidável tipo 316L. O encapsulamento externo 
tem 12.5 mm de diâmetro e 53 mm de 
comprimento e o encapsulamento interno tem 
10.54 mm de diâmetro e 44.45 mm de 
comprimento, ambos com espessura de 1 mm no 
diâmetro e 0.5 mm nas extremidades. Na figura 3 
a esquerda observamos a fonte de cobalto na 
extremidade do tubo e a de césio na posição de 
exposição e a direita, a fonte de Césio irradiando 
100 fótons. 

Figura 3. Fontes de 60Co e 137Cs posicionadas a 
esquerda, com a fonte de 137Cs na posição de 
irradiação emitindo 100 fótons a direita. 

Portanto, para gerar cada um dos espectros, as 
fontes são posicionadas, alternadamente, no 
centro e na extremidade dos cilindros metálicos 
nos quais estão inseridas conforme podemos ver 
na figura 3. Para cada espectro foram gerados 
10� eventos. Os fótons são gerados de forma 
homogênea no volume cilíndrico das fontes e o 
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sentido de seu momento é aleatoriamente 
distribuido, de tal forma que ocorra 
isotropicamente. A fonte de 60Co emite fótons 
com as energias de  1173.2 keV e 1332.5 keV e a 
fonte de 137Cs fótons com a energia de 661.7 keV. 
Além do espectro gerado por todos os fótons que 
chegam na superfície de coleta, foram gerados 
espectros com os fótons cuja primeira interação 
ocorreu na própria fonte e na estrutura do 
cabeçote. A contribuição do colimador e do ar 
não foram apresentados devido a sua baixa 
estatística. 

3. RESULTADOS 

A figura 4 mostra espectros de contagem de 
fótons em função da energia, distribuidos em bins 
com 10 keV de largura, para a fonte de 60Co.  

 

Figura 4. Distribuições do número de fótons 
incidindo no volume de detecção a 1 m da fonte 
oriundos da fonte de 60Co.  

Podemos observar nos picos das linhas do 
espectro puro que, 49% dos fótons de 60Co que 
atingem a superfície de coleta, não sofreram 
nenhuma interação. O gráfico mostra também 
que as interações ocorrem predominantemente na 
fonte com uma frequência 4 vezes maior que no 
cabeçote. Esse predomínio ocorre ao longo de 
todo o espectro, de forma mais acentuada na 
região até  800 keV.  A incerteza média dos bins 
acima de 100 keV excetuando os picos é de 

1.96% e nos picos de aproximadamente 0.25% e 
0.28%, respectivamente. 

A figura 5 mostra espectros de contagem de 
fótons em função da energia, distribuidos em bins 
com 10 keV de largura, para a fonte de 137Cs.  

 

Figura 5. Distribuição do número total de fótons 
incidindo no volume de detecção a 1 m da fonte 
oriundos da fonte de 137Cs.  

Podemos observar através da linha espectral de 
661.7 keV, oriunda do espectro puro que, 65% 
dos fótons que atingem a superfície de coleta não 
sofreram nenhuma interação. Entre os fótons que 
sofreram interação, até a energia de 420 keV, a 
primeira interação ocorre com frequência 11% 
maior na própria fonte em relação a estrutura do 
cabeçote. Para energias maiores esse 
comportamento se inverte, com uma frequência 
45% maior no cabeçote em relação a fonte.  A 
incerteza média dos bins acima de 100 keV 
excetuando o pico é de 1.53% e no pico de 
0.16%. 

O corte na produção de fótons e elétrons ocorreu 
nas energias que permitem caminhar 1 µm no 
meio em que se encontra. Assim sendo, os fótons 
foram acompanhados até a energia de 1 keV. O 
mesmo com os elétrons exceto no aço, chumbo e 
cobalto, onde o corte ocorre com 7.4 keV, 6.8 
keV e 6.9 keV de energia, respectivamente. 
Analisamos a frequência com que cada interação 
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ocorre na fonte, no cabeçote e no volume de ar no 
qual está imerso o sistema de medição. No caso 
da fonte de 60Co verificamos que, os 
espalhamentos inelásticos dos elétrons, gerando 
as ionizações no meio, respondem por 81% dos 
processos tanto na fonte como no cabeçote e 98% 
no ar. Em cada linha da tabela 1 observamos o 
percentual de contribuição das interações 
provenientes do Efeito fotoelétrico, Efeito 
Compton, Rayleigh, Formação de Pares e 
Bremsstrahlung que ocorrem, separadamente, na 
fonte, no cabeçote e no ar.  

Tabela 1. Porcentagem relativa de cada interação 
nos volumes da fonte, cabeçote e ar para a 
irradiação com 60Co.  

 Fonte Cabeçote Ar 

Efeito Fotoelétrico 16.00 46.40 2.29 

Efeito Compton 71.94 25.64 94.06 

Rayleigh 2.88 3.22 0.81 

Formação de Pares 0.06 0.11 0.01 

Bremsstrahlung 9.12 24.63 2.83 

Contribuição de cada 
volume do total 

28.38 71.57 0.05 

 

No caso da fonte de  137Cs verificamos que, a 
ionização gerada pelos elétrons responde por 
92% dos processos na fonte, 79% no cabeçote e 
97% no ar. As porcentagens para o Efeito 
fotoelétrico, Efeito Compton, Rayleigh, 
Formação de Pares e Bremsstrahlung ocorrem na 
proporção descrita na tabela 2 

 

Tabela 2. Porcentagem relativa de cada interação 
nos volumes da fonte, cabeçote e ar para a 
irradiação com 137Cs.  

 Fonte Cabeçote Ar 

Efeito Fotoelétrico 19.27 49.33 1.39 

Efeito Compton 68.53 27.28 96.37 

Rayleigh 2.44 3.98 0.81 

Bremsstrahlung 9.76 19.42 1.44 

Contribuição de cada 
volume do total 

7.88 91.99 0.13 

 

Podemos observar nas tabelas o mesmo 
comportamento nas proporções para as fontes de 
60Co e 137Cs. O Efeito Compton predomina sobre 
o Efeito Fotoelétrico no interior das fontes, 
ocorrendo com frequência 4 vezes maior. Na 
estrutura do cabeçote o Efeito Fotoelétrico 
predomina, com aproximadamente o dobro da 
frequência do Efeito Compton.  

Analisando na literatura podemos observar que as 
curvas dos coeficientes de absorção linear dos 
metais são muito similares, onde o Efeito 
Fotoelétrico é aproximadamente uma ordem de 
grandeza superior ao Efeito Compton para 
energias até 10 keV, sendo superada pelo Efeito 
Compton acima de 100 keV. Para energias 
próximas de 1 MeV o Efeito Fotoelétrico cai 
quatro ordens de grandeza, enquanto que o efeito 
Compton diminui de forma muito mais suave 
apenas uma ordem de grandeza. Como as 
dimensões das fontes são muito inferiores a do 
cabeçote, a presença de fótons de baixa energia, 
onde o efeito fotoelétrico domina, predomina no 
cabeçote, explicando o comportamento 
observado na simulação.   
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4. CONCLUSÃO 

O irradiador com as fontes foi simulado e os 

espectros das fontes a 1 m de distância foram 

obtidos. Observamos que entre os fótons de 
60

Co e de 
137

Cs que atingem a superfície de 

coleta, 49% e 65%, respectivamente, não 

sofreram nenhuma interação. Foi estudado o 

comportamento dos efeitos físicos nas 

estruturas simuladas. As contribuições de 
60

Co e 
137

Cs no cabeçote foram de 71.57% e 91.99% e 

na fonte de 28.38% e 7.88%, respectivamente. 

Os espectros obtidos para as fontes de  
137

Cs e 
60

Co do Irradiador da Shepherd 81-14D poderão 

ser usados para simular a resposta das câmaras 

de ionização de radioproteção, observando os 

efeitos da geometria e da atenuação no ar para 

distâncias de 1 m até 4 m entre fonte e detector.  
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