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RESUMO 
 

Nos últimos anos a barita vem demonstrando alto índice de eficiência quanto à blindagem de radiações X e gama, o que despertou o 
interesse de pesquisadores em dosimetria das radiações. Pesquisas já dispõem dados técnicos característicos suficientes para calcular 
blindagem estrutural a raios-X utilizando barita. A metodologia convencional dos cálculos para estimativa das barreiras é baseada em 
equações e auxiliada por curvas de atenuação e transmissão do material, o que torna o dimensionamento inexato já que depende de 
fatores como impressão e exatidão da leitura. A presente investigação apresenta o software JULIA (proJection of calcUlations for x-
rays structuraL shieldIng using bArite) como uma ferramenta para estimativa de espessuras de barreiras com barita requeridas para 
atenuar raios-X primários.  O objetivo geral consistiu em programar um software para calcular espessuras necessárias a fim de atenuar 
raios-X nas quilovoltagens de 60 kV, 80 kV, 110 kV e 150 kV. Quanto ao tratamento do corpus da pesquisa, fundamentou-se nos 
parâmetros metodológicos convencionais para cálculos de blindagens estruturais estabelecidos pela NCRP (National Council on 
Radiation Protection and Measurements). Os métodos adotados de caráter descritivo e exploratório permitiram a construção do 
JULIA. Neste sentido e com base no resultado obtido, a ferramenta apresentada é útil a profissionais que desejam projetar blindagens 
estruturais em clínicas de radiodiagnóstico e/ou tratamento. O desenvolvimento dos cálculos na ferramenta computacional 
corresponde à acessibilidade, otimização de tempo e estimativa próxima do real. Tal exercício heurístico representa aprimoramento 
dos cálculos para estimativa de barreiras primárias com barita.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em virtude de sua capacidade atenuadora a barita vem sendo aplicada como blindagem as radiações X e gama 
em clínicas de radiodiagnóstico. A aplicação desse material, comumente, tem duas vertentes seja pelo método 
de moldagem no local ou por blocos pré-moldados de vedação. Em virtude de suas características vantajosas, 
tais como blindagem das radiações, fácil manuseio, acessibilidade nacional e baixo custo, a argamassa de barita 
é um dos materiais otimizadores atualmente aplicado como atenuador das radiações X e gama. O compósito 
que resulta na argamassa (cimento, areia, água, sulfato de bário) pode também ser aplicado no formato de 
blocos pré-moldados, no entanto, o dimensionamento da argamassa e/ou concreto de barita acaba gerando 
superestimação da espessura. As curvas de atenuação e transmissão são utilizadas para determinar a espessura 
e/ou revestimento necessário para blindar determinado nível de radiação, contudo, a leitura visual dos  valores 
numéricos além de ser um processo tedioso é propenso a erros, o que indagou a presente investigação a 
desenvolver a ferramenta computacional JULIA. 
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Mediante o que foi supracitado, a premissa que norteou a presente investigação teve por embasamento a 
construção de uma ferramenta computacional capaz de gerar esses cálculos e estimar a espessura necessária de 
barita a fim de atenuar raios-X com baixa intensidade de energia. Quanto ao tratamento do corpus dos dados 
característicos da barita, a literatura técnica vigente dispõe aspectos do material barita suficientes para realizar 
os cálculos de blindagem estrutural.  
 

O software JULIA fundamentado nos parâmetros metodológicos convencionais estabelecidos pela NCRP para 
blindagens estruturais a raios-X. Nos cálculos realizados manualmente a estimativa da espessura da barreira 
primária é dada através da equação 1 que corresponde ao fator de Transmissão e Atenuação (K), utilizado para 
estabelecer a intensidade de atenuação. Posteriormente, é necessário o auxilio das curvas de atenuação e 
transmissão do respectivo material.  
 

WUT

Pd
K

2

  
(1) 

 
Como W, U e T são grandezas adimensionais. A unidade de K é R.m2/(mA.min). Os parâmetros correspondentes 
à equação consistem em: a) Carga de trabalho (W); b) Fator de Uso (U); c) Fator de Ocupação (T); d) Distância 
foco-alvo (d); e) Exposição máxima Permissível - Área a ser controlada (P) [1]. 
 

Através do presente software é possível avaliar casos de blindagem estrutural de instalações de radiodiagnóstico 
aplicando barita a fim de atenuar a radiação nas faixas de energia 60 kV, 80 kV, 110 kV e 150 kV com barita 
nos traços I (1,91 g/cm³), traço II (1,95 g/cm³) e traço III (2,26 g/cm³). 
 

 

2. MATERIAIS E METODOLOGIA  

2.1. Materiais 

Desenvolvido no Laboratório de Dosimetria Numérica, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco (IFPE), campus Recife, o presente trabalho teve como embasamento os softwares já 
desenvolvidos pelos integrantes do Grupo de Dosimetria Numérica, o qual referência dois grupos de pesquisa 
envolvendo alunos e pesquisadores do IFPE: Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica e Grupo de Pesquisa 
em Dosimetria Computacional e Sistemas Embarcados (GPDC&SE).  
 

O software JULIA teve também o auxílio primordial das curvas de atenuação e transmissão da argamassa de 
barita, localizadas nas publicações do repositório institucional da Universidade Federal de Pernambuco, e da 
ferramenta computacional WebPlotDigitizer (WPD)[2].  
 

Quanto às curvas de atenuação em função da espessura a composição do Traço I e II consistiu em argamassas 
de barita e Traço III em concreto de barita [3]. 
 
2.1.1. WebPlotDigitizer 

Quanto à elaboração do software duas etapas são destacadas: a leitura das curvas de atenuação e a programação.  
A fim de gerar valores numéricos das curvas para as faixas de energia 60 kV, 80 kV, 110 kV e 150 kV de cada 
traço, foi utilizado o software WPD para recuperação dos valores numéricos de cada curva. 
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No que diz respeito à leitura das curvas de atenuação e transmissão, foi executado no WPD o seguinte 
algoritmo: a) Carregamento no software WPD das Curvas de Atenuação; b) Opção Traçado 2D (X,Y); c) 
Alinhamento e Calibramento dos eixos X e Y; d) Acionamento do Modo automático; e) Aplicação da opção 
caneta em cada curva; f) Seleção do filtro de cores na curva; g) Seleção da opção run; h) Alinhamento dos 
pontos.  Obtidos os pontos de cada curva foi necessário desenvolver gráficos e suas respectivas equações no 
Excel.  
 

A tarefa de recuperação de dados teve como etapas primordiais a indicação da opção Traçado 2D (X,Y) 
conforme a Figura 1. 
 

 

Figura 1: Opção 2D (X,Y). 

Como exemplo, foi realizada a seleção de toda a cura para energia 60 kV do traço II, conforme a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Seleção da curva de 60 kV para o traço II com a opção pen. 
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A recuperação de dados é realizada através de pontos encontrados ao longo da curva, conforme a Figura 3. 
Posteriormente, os valores serão exibidos através da visualização de dados (Figura 4).  

 
Figura 3: Curva de atenuação e transmissão do material barita traço II com os pontos selecionados para 

60kV. 
 
 
 

 

Figura 4: Valores numéricos da curva de atenuação da energia 60 kV para o Traço II. 

2.2 Método de desenvolvimento do software JULIA 

O desenvolvimento da interface gráfica do software consistiu na utilização do componente Windows Forms, 
aplicado através Ambiente de Desenvolvimento Integrado Microsoft Visual Studio (versões instaladas). O 
Windows Forms possibilita ao programador a criação de aplicativos que exibem informações bem como 
solicitam a entrada de dados [4]. 
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3. RESULTADOS  

Considerando o caráter da investigação empreendida ao longo do trabalho, foi obtido como resultante um 
software capaz de projetar cálculos de barreira primária com barita para quilovoltagens de 60 kV, 80 kV, 110 
kV e 150 kV. A interface do software JULIA é de fácil compreensão, solicitando ao usuário dados imperativos 
para gerar os cálculos, confira a seguir na Figura 5.  
 

 

Figura 5: Interface do software JULIA. 

 

3. CONCLUSÃO  

Tal exercício heurístico corresponde à otimização computacional. Possibilitando ao aluno e/ou professor da 
área de proteção radiológica estimar espessuras de barreiras primárias com barita a fim de aperfeiçoar 
departamentos e instalações de radiodiagnóstico. O software JULIA corresponde à: acessibilidade, otimização 
de tempo e estimativa próxima do real. 
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