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RESUMO
O artigo tem como objetivo avaliar as características
dos elementos chumbo e da argamassa de barita
utilizados na blindagem de instalações que utilizam
radiação X. Analisar suas características de forma
comparativa, evidenciando a média de preços e a
densidade das matérias primas utilizadas para chegar
ao produto final: lençol de chumbo e argamassa
baritada. Para isso realizou-se uma pesquisa dentro
das áreas que abrangem radioproteção e blindagem,
revisando artigos acadêmicos, além da realização de
uma média de preços obtidos em sites brasileiros de
proteção radiológica.
Palavras chave: chumbo, argamassa de barita,
blindagem.

ABSTRACT
The article has as objective to evaluate the
characteristics of the elements lead and barite
mortar used in the shielding of installations that
use X-radiation, analyzing their characteristics
in a comparative manner, showing the average
price and the density of the raw materials used
to arrive at the final product: sheets of lead and
barium mortar. For this reason we performed
a survey within the areas that encompass
radioprotection and shielding, reviewing academic
articles, in addition to the realisation of an average
price obtained in Brazilian sites of radiological
protection.
Key words: lead, mortar of barite, shielding.

INTRODUÇÃO
A radioproteção pode ser definida como um
conjunto de normas, procedimentos e ações que
buscam anular possíveis efeitos nocivos que
podem vir a ocorrer à quem está sendo exposto à
radiação ionizante ou efeitos que possam ocorrer
ao meio ambiente. Para chegarmos a uma proteção
radiológica satisfatória, estudos foram realizados,
analisando os tipos de radiações, as fontes
radioativas bem como a interação da radiação
com a matéria, até chegarmos aos parâmetros de

blindagem conhecidos atualmente (TAUHATA et.
Al. 2013). No começo da sua utilização estudiosos
afirmavam que os danos aos tecidos biológicos eram
oriundos, por exemplo, do calor gerado no ânodo,
emissão de radiação ultravioleta e até mesmo
por bactérias existentes na pele dos pacientes
(ARCHER, et. al. 1983). A tabela 1 aborda a enorme
evolução na conceituação de meios para proteção
radiológica, bem como a limitação de dose e criação
de diretrizes especificas.
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PERÍODO		

HISTÓRICO

1902		

Rollins sugeriu a utilização de óculos absorvedores, blindagem de tubos com chumbo e

			

limitação do campo de radiação

1913 - 1922

Surgimento dos primeiros guias de referência em radioproteção

1922 - 1928

Publicações específicas e recomendações oficiais

1928 - 1934

ICRP, definição de limites e principais diretrizes de radioproteção

Era moderna

Sofisticação das técnicas de radioproteção

Tabela 1. Histórico de conceitos de radioproteção, tabela construída a partir das afirmações de Archer.

Após associar os danos dos pacientes à radiação
ionizante houve a ascendência de pesquisas sobre como
melhorar a segurança dos procedimentos radiológicos e
de que maneira a radiação danifica os tecidos corporais,
buscando uma forma de diminuir a danificação dos
mesmos. A blindagem de salas de raios X parte do
principio matemático da realização de cálculos capazes
de determinar a espessura necessária de determinado
material para barrar um valor X de radiação. A
American Association of Physicits in Medicin (AAPM) e a
National Councit on Radioation Protection (NCRP), EUA,
desenvolveram e testaram vários métodos para avaliar
as propriedades de atenuação de materiais usados
na radioproteção, e em 2004 baseados na publicação
de Archer e col. (1983), colocaram em pratica a nova
norma de métodos para avaliação da atenuação.(COSTA,
YOSHIMURA, 2011).
Um material para ser eficaz na blindagem radiológica,
deve possuir um alto número atômico e uma densidade
relativamente alta. O chumbo e a argamassa de barita
cumprem os aspectos e são utilizados para barrar a
radiação ionizante em diversos locais que utilizam radiação
X.
A escolha do material a ser utilizado irá depender de
diversos fatores, tais como: tipo de radiação, intensidade
da radiação espalhada e a taxa de dose aceitável fora do
material de blindagem (TAUHATA, L et. al. 2013), além
do orçamento, estrutura do prédio, circulação relativa de
pessoas e a existência de instalações que sejam ocupadas
por pessoas.
Tendo em vista que os compostos químicos acima
citados são os mais viáveis em proteção radiológica, viu40 Curie&Röntgen

se a necessidade de fazer uma comparação entre ambos,
para enaltecer suas características e demonstrar suas
diferenças.
Salas que contém materiais radioativos que emitem
radiação gama ou aparelhos que produzem radiação
X podem ser blindadas por lençóis de chumbo, pois, a
propagação e absorção da radiação irão depender do
número atômico do elemento. Inúmeros elementos
apresentam um número atômico alto, porém não
apresentam as propriedades químicas e físicas necessárias
que possibilitam uma blindagem adequada.
O chumbo possui uma coloração azulada e tem número
atômico 82. Naturalmente encontra-se em estado sólido
sendo, no entanto, um material flexível que permite um
fácil manuseio ao operador e sua condutância elétrica é
relativamente baixa. (INZ – INSTITUTO DE METAIS NÃO
FERROZOS)
A argamassa de barita é uma mistura pronta, que
leva em sua composição; cimento, areia, água e sulfato de
bário. Esse composto está sendo muito utilizado pois sua
blindagem é eficaz. As regiões brasileiras que possuem
maior abundância em sulfato de bário são: Região Norte,
Nordeste e Sudeste, sendo que seu principal componente
é o sulfato de bário (BaSO4). (ALMENIDA JUNIOR, A.T,
2005)
É importante salientar que o sulfato de bário é extraído
do Bário e sua utilização como forma de blindagem se dá
pela junção com outros componentes formando o produto
final denominado de argamassa de barita, que possui uma
densidade menor com relação ao sulfato de bário, podendo
variar de acordo com a sua constituição, do local aonde foi
extraído e principalmente do vendedor.
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Elemento						Densidade

Chumbo						11,4 g/cm³
Sulfato de Bário					4,5 g/cm³
Barita creme - São Paulo				

2,99 g/cm³

Barita roxa - Bahia					

2,95 g/cm³

Barita branca - Paraíba				

3,10 g/cm³

Tabela 2. Densidade do chumbo e argamassas baritadas utilizadas em blindagens radiológicas
METODOLOGIA
Para obtenção dos dados e resultados
apresentados foi realizada uma revisão de literatura
e diversas pesquisas voltadas para as áreas de
blindagem e radioproteção, buscando avaliar as
características químicas e físicas bem como a
eficiência dos materiais (chumbo e argamassa de
barita) na blindagem contra a radiação X.
RESULTADOS
Tanto o chumbo (Pb) quanto a argamassa de
barita (BaSO4) cumprem de modo eficaz o papel
de barrar a radiação em salas que utilizam
Raios-X como forma de diagnóstico. O chumbo é
relativamente barato se comparado á materiais
com densidades semelhantes á ele. O elemento
Pb é recomendado em forma de lençol com o teor
de pureza normalmente superior a 99,7 %. O preço
varia de acordo com o fabricante, a espessura e as
dimensões do lençol.
A argamassa de barita (BaSO4) é um composto
agregado e possuí algumas vantagens com relação
ao chumbo, como por exemplo: fácil manuseio e

aplicação, não é difícil encontrar no mercado nacional
e possui a vantagem do custo beneficio, sendo um
material barato. Algumas desvantagens também
foram constatadas: a determinação da espessura
necessária de argamassa para barrar determinada
energia muitas é feita de forma comparativa com
o chumbo, o que pode ocasionar erros, graças ao
dimensionamento superestimado uma vez que
os materiais são diferentes. A barita pode gerar
sobrecargas na estrutura do prédio, devendo este
ser muito bem avaliado por um físico médico antes
da aplicação do composto, para que não ocorram
erros. Como a barita é um agregado que se aplica na
parede depois de misturado com água sua espessura
pode variar e normalmente a aplicação não ficará
totalmente homogênea, o aplicador deve tomar
muito cuidado para tentar deixar a parede com a
mesma espessura desejada em toda a sua extensão.

(LOPES, G. A., et. al., 2013)
A tabela 3 demonstra uma média de preços
relacionados à utilização dos compostos, sendo
que é necessário levar em consideração a mão de
obra do aplicador.
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Materiais 					Dimensões/peso 					Preço médio
Lençol de chumbo
Espessura: 0,5 mm

2,19 m x 0,93 m 			
12,0 Kg 			

R$ 550,00

Lençol de chumbo
Espessura: 1,0 mm

2,19 m x 0,93 m 			
24,0 Kg 			

R$ 900,00

Lençol de chumbo
Espessura: 2,0 mm

2,19 m x 0,33 m 			
43,0 Kg 			

R$ 1.185,00

Argamassa de barita
25,0 Kg			
Densidade: 3,2 g/cm³				

R$: 1.350,00

Tabela 3. Média de preços dos lençóis de chumbo e argamassa de baritada no mercado Brasileiro de radioproteção

A radiação X, descoberta em 1895 por Wilhelm
Conrad Röentgen, possibilitou a visualização de
estruturas anatômicas sem a necessidade de
intervenção cirúrgica. A radiação era vista como
uma das maiores descobertas da época, porém,
ainda não se conhecia os perigos da exposição
demasiada aos raios.
Estudioso da época, que utilizavam a radiação
seja para diagnóstico ou estudo, sofreram diversas
consequências devido à precariedade de conhecimentos
sobre a descoberta. Thompson foi o primeiro a sugerir
que os danos poderiam vir diretamente da radiação X.
A partir da sugestão de Thompson é que foram
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