
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

AVALIAÇÃO DE TRÊS GEOMETRIAS DE FONTES DE RAIOS GAMA 
PARA A DETECÇÃO DE CORROSÃO EM CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO ESPALHAMENTO COMPTON 
 

Alexandre Osni Gral Iori1, Emerson Mario Boldo2 

 

1. Acadêmico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Cascavel, PR. 
Bolsista PIBIC/Fundação Araucária - Unioeste. alexandre_osni@hotmail.com 

2. Orientador, Doutor, Docente do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – UNIOESTE. emerson.boldo@unioeste.br 

 
RESUMO 

O espalhamento Compton é uma técnica de avaliação não destrutiva que pode ser usada para caracterização 
de materiais e detecção de defeitos e inclusões em concreto armado, por exemplo. No entanto a sensibilidade 
da técnica e seus limites de detecção são fortemente influenciados por parâmetros como a geometria de 
espalhamento, a colimação e a energia do feixe incidente. Neste trabalho foram propostas três geometrias de 
feixes de raios gama incidentes na amostra, visando a identificação e posicionamento de processos corrosivos 
em estruturas de concreto armado, por meio da técnica de não destrutiva de retroespalhamento Compton. 
Dentre as geometrias utilizadas os melhores resultados de contraste e resolução espacial foram obtidos com 
a energia do isótopo Amerício 241 (59,51 keV) incidindo à 90° em relação a superfície da amostra. A fonte de 
Cobalto 60 (1170 keV) para mesma geometria também apresentou boa capacidade de identificação de 
materiais dentro da amostra, podendo ser uma alternativa para inspeção de defeitos mais distantes da 
superfície. A técnica de espalhamento Compton se mostrou adequada para o problema podendo ser uma 
alternativa bastante promissora para análise não destrutiva desse tipo de estrutura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensaios não destrutivos; Espalhamento gama; Processo corrosivo, Contraste de 
densidade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O concreto é formado por cimento, agregado graúdo, agregado miúdo, água, adições 

e aditivos (se necessário) e é caracterizado estruturalmente por possuir alta resistência à 
compressão, porém sua resistência à tração é baixa, e, devido a esse motivo, o aço é 
incorporado ao concreto para resistir aos esforços de tração, formando então o concreto 
armado (GENTIL, 1996). 

O concreto quando corretamente executado protege a armadura sobre dois 
principais aspectos: o físico e o químico. A proteção física é devido à barreira proporcionada 
pela camada de cobrimento sobre a armadura, cuja eficiência depende da qualidade do 
concreto e da dimensão da espessura do cobrimento. Quanto a proteção química, é 
resultante do elevado pH existente na solução aquosa presente nos poros do concreto, 
permitindo assim, a formação de uma fina película protetora conhecida como camada 
passivadora (GENTIL, 1996). 

A corrosão se caracteriza por ser um processo resultante da interação de um material 
com o meio ambiente, acarretando reações de natureza química ou eletroquímica, 
associadas ou não a ações físicas ou mecânicas, levando a destruição do material em 
questão. Nas armaduras em concreto, este problema se manifesta em manchas 
superficiais, fissuras, destacamento do cobrimento de concreto da ferragem e perda de 
massa das armaduras, resultando em redução na secção de seus componentes (SOARES 
e VASCONCELOS, 2015). 

O mecanismo da corrosão da armadura é uma manifestação específica da 

corrosão eletroquímica em meio aquoso. Por isso o mecanismo de corrosão do aço 

no concreto, só se desenvolve em presença de água ou ambiente com umidade 

relativa elevada (U.R. > 60%). Por outro lado, isto só ocorre nas três seguintes 

condições básicas: existência de um eletrólito; presença uma diferença de potencial 

de eletrodo e, por último, presença de oxigênio. É um processo desenvolvido de 
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modo espontâneo como o de qualquer pilha eletroquímica onde exista um ânodo, 

um cátodo, um eletrólito e a presença de um condutor elétrico ( 

Figura 1). A ausência de um destes elementos impedirá o início da corrosão ou não 
concluirá o processo, caso já esteja em andamento (FORTES, 2017). 

 

 
 

Figura 1: Pilha eletroquímica gerada em uma armadura de concreto armado. 
Fonte: ANDRADE, 2001. 

 
Tal situação de corrosão é recorrente nas estruturas de concreto armado, as quais 

são amplamente utilizadas na construção civil. Deste modo, o processo da corrosão 
danifica e fragiliza a estrutura, mais especificamente a armadura, diminuindo a tração 
máxima suportada pela estrutura. Logo, é de extrema importância a identificação e análise 
destes elementos estruturais visando a manutenção e conservação durante a vida útil de 
uma estrutura. 

Uma das formas de efetuar tal análise, e que foi utilizada neste trabalho, é a 
identificação não destrutiva através do espalhamento Compton. 

As radiações ionizantes como os raios-X e gama, são largamente aplicadas nos mais 
variados testes não destrutivos e em imageamento em 2 e 3 dimensões com base na 
detecção de variações de densidade. Em particular, a técnica do espalhamento Compton 
tem se mostrado adequada para essas aplicações e já é usada em várias áreas de interesse 
obtendo excelentes resultados (BOLDO e APPOLONI, 2019). 

Esta interação da radiação com a matéria é caracterizada pela transferência parcial 
da energia Eγ da radiação gama a um único elétron orbital de baixa energia, o qual possuí 
uma energia cinética de saída Ec, com angulação φ, sendo a energia do fóton restante E’γ 
espalhada com angulação θ como mostra a Figura 2. 

 

 
Figura 2: Incidência de um fóton em um átomo resultando no espalhamento Compton. 
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Fonte: IAEA, 2018. 

O modelo proposto por Compton, e que explica o fenômeno, consiste em uma colisão 
entre o fóton e um elétron livre (um elétron da última camada eletrônica de um átomo, 
fracamente ligado, pode ser considerado livre se Eγ >> Be) que se encontra em repouso 
material. O elétron ejetado que adquire energia cinética no processo deve ser tratado 
relativisticamente, e o restante da energia disponível é a energia do fóton espalhado 
(OKUNO, 2010).                                               

A energia do fóton espalhado E’γ é relacionada exclusivamente com a energia do 

fóton incidente Eγ e o ângulo   de espalhamento por:  

𝐸′𝛾 =
𝐸𝛾 

1 + 𝛼(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
 

onde: 
2

0cm

h
 = , hv = Eγ com m0c2 sendo a energia de repouso do elétron com valor igual 

a 511 keV. 
Acrescentando a atenuação que o feixe sofre na sua viagem a partir da fonte, 

atravessando o material até o voxel espalhador localizado numa posição x dentro do 
material e depois voltando ao detector, podemos escrever a seguinte equação que fornece 
o número de fótons espalhados que realmente são detectados no detector (BALOGUN, 
2003): 
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onde: I0 é a intensidade do feixe incidente com energia E;  
t é o tempo em segundos do período de contagem;  
є é a eficiência do detector para a energia do fóton espalhado; 
 x1 e x2 são os caminhos percorridos dentro do material pelos fótons incidentes e 
espalhados respectivamente; 
 µ1 e µ2 são coeficientes de atenuação linear para os respectivos caminhos percorridos;  
ρe e é a densidade eletrônica do material; 

Cd

d












 é a seção de choque diferencial por elétron do efeito Compton; 

dΩ é o ângulo diferencial relacionado com a seção de choque;  
dV é o volume diferencial inspecionado, definido pela sobreposição dos ângulos sólidos da 
colimação de feixe e detector. 
 A partir da equação percebemos que um dos fatores mais importantes para a 
otimização da técnica é o ângulo entre a fonte e o detector que determina o tamanho e 
forma do volume inspecionado o que influencia a intensidade do feixe retroespalhado. O 
caminho percorrido pelo feixe incidente e espalhado dentro da amostra também é alterado 
para diferentes ângulos de espalhamento refletindo nos efeitos de atenuação. 
 Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar três geometrias de feixes incidentes na 
amostra, visando a identificação de processos corrosivos em estruturas de concreto 
armado, por meio da técnica de retroespalhamento Compton. O trabalho foi realizado 
através da simulação computacional de Monte Carlo. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1  SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO 
 

Para a realização da simulação do experimento foi utilizado o código Fluka. O Fluka 
é um pacote totalmente integrado de simulação de Monte Carlo que usa uma programação 
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sofisticada para lidar com o transporte de partículas através da matéria, sendo 
particularmente adequado para problemas de espalhamento (FASSO, et. al., 2005). 

Os resultados obtidos pelo Fluka já foram avaliados frente a dados experimentais e 
teóricos provenientes de outros códigos de simulação mostrando excelente concordância 
entre os mesmos (BESKROVNAIA, et. al., 2008; JOOHEE, et. al., 2011). 

 
2.2 AMOSTRA 
 

A amostra construída na simulação consiste de um pilar de concreto, uma armadura 
de ferro cilíndrica envolta por uma região com corrosão como mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3: Geometria do pilar: vista superior. Concreto (cinza), corrosão (amarelo) e armadura 

(vermelha). Unidades em centímetros. 
Fonte: Autores 

 

O pilar de concreto possui 8x20x10 cm com densidade 2300 kg/m³. A armadura 
possui um raio de 2 cm, sendo 1 cm um círculo de ferro (7870 kg/m³) e 1 cm um anel de 
ferrugem (óxido de ferro, Fe2O3, 5200 kg/m³), cujo centro da armadura encontra-se 3 cm do 
limite esquerdo do pilar. 

Além disso, foi simulado um detector, formado por cilindro de chumbo com raio de 
1,5 cm e abertura com raio de 0,5 cm com objetivo de colimar os fótons espalhados que 
chegam ao detector evitando a detecção de fótons provenientes de múltiplos 
espalhamentos dentro da amostra, e um cristal (C5H8O2) que é onde ocorre a detecção. 
Para efeitos da simulação o cristal de detecção tem eficiência de 100%, ou seja, todo fóton 
que penetra no cristal é contado. 

 
2.3 FEIXE INCIDENTE 
 

Para avaliação da influência da geometria do feixe incidente, foram simuladas três 
geometrias. Elas podem ser visualizadas na Figura 4 e consistem em: feixe único incidindo 
à 90º em relação a superfície da amostra, feixe duplo incidindo à 45º em relação a superfície 
e um feixe cilíndrico incidindo à 90º em relação a superfície da amostra. Esta última está 
representa por dois feixes ao lado do colimador do detector que correspondem visualmente 
a um corte no cilindro formado pelo feixe fonte. 

Na primeira geometria o detector está posicionado num ângulo de 135° em relação 
a direção de incidência da fonte e coleta os fótons retroespalhados nesta direção. Nas 
outras duas geometrias o detector está posicionado perpendicularmente à superfície da 
amostra. 
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Figura 4: Geometria do experimento com feixe único à 90º em relação a amostra (esquerda), 
feixe duplo incidindo à 45º (centro) e feixe cilíndrico incidindo à 90º em relação a superfície da 

amostra (direita), vista superior. 
Fonte: Autores 

 
2.4  FONTES E POSIÇÃO DE VARREDURA 
 

As fontes utilizadas na simulação com suas respectivas energias são mostradas na 
Tabela 1. A escolha destes isótopos se baseou em trabalhos anteriores que indicaram 
melhores resultados na utilização dessas fontes para os parâmetros avaliados nesta 
pesquisa (IORI, 2019). 

 
Tabela 1: Fontes utilizadas 

Fonte Massa atômica (µ) Energia (keV) 

Amerício (Am 241) 241 59,51 

Cobalto (Co 60) 60 1170 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
Os pontos de varredura escolhidos para a incidência do feixe estão representados 

na Figura 5Figura . Em um plano cartesiano, sendo o centro da armadura a origem do 
mesmo, os pontos os quais o raio foi incidido vão de 2,7 até -2,7 cm, com uma distância 
0,3 cm entre cada ponto. Tal método foi escolhido com o intuito de simular, no mínimo, 3 
pontos em cada material que compõem a amostra. 

 

 
 

Figura 5: Posições de incidência do feixe de fótons para cara ponto da varredura sobre a 
amostra. 

Fonte: Autores 
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2.5 CONTRASTE 
 

Para uma das análises dos dados obtidos na simulação, foi utilizado o conceito de 
contraste, que define a habilidade do experimento em distinguir materiais de diferentes 
densidades no interior da amostra. Neste trabalho ele é determinado matematicamente pela 
seguinte equação:  

𝐶𝐴𝐵 =
(�̅� − �̅�)

�̅�
 

 

onde: 𝐶𝐴𝐵 é o contraste entre o material A em relação ao material B; �̅� e �̅� são as médias 
integradas das contagens registradas pelo detector nos pontos em que o feixe incidente 
intercepta o material A e B respectivamente. 
 
3  RESULTADOS 
 

A Figura 6 mostra exemplos da fluência de fótons espalhados na amostra quando 
realizada a simulação em um certo ponto de varredura. Estas imagens nos dão uma 
perspectiva espacial do que está ocorrendo durante o experimento em função da trajetória 
e número de fótons espalhados nas diferentes direções, além da atenuação que eles 
sofrem quando interagem com materiais de diferentes densidades dentro da amostra. 

 

 
Figura 6: Exemplos de fluência de fótons espalhados na interação do feixe incidente (vermelho) 
com a amostra. Geometria com feixe único à 90º em relação a amostra (acima) e feixe cilíndrico 

incidindo a 90º em relação a superfície da amostra (abaixo). Energia 59,51 keV do Am 241. 
Fonte: Dados de pesquisa 
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3.1 FEIXE ÚNICO À 90º 
 

Nas simulações com o feixe único, utilizando as energias especificadas na Tabela 1, 
obteve-se os resultados ilustrados na Figura 7. 

 

 
 

Figura 7: Contagens de fótons espalhados em função da posição do feixe único incidente à 90º 
na amostra (Am 241 esquerda e Co 60 direita). 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

Para o Am 241 quando o volume de inspeção intercepta a região com corrosão 
dentro da amostra verificamos uma queda de contagem devido a maior atenuação do feixe 
neste material de maior densidade em relação ao concreto. A queda é ainda mais 
acentuada quando o feixe incide na região da armadura (rebar) indicando que o efeito de 
atenuação do feixe incidente e espalhado dentro do material mais denso (aço) é 
preponderante nesta interação. Há boa diferenciação de materiais em função das 
densidades e podemos definir a posição dos mesmos indicando a boa resolução espacial 
da técnica nesta geometria utilizada. 

No caso do Co 60 a diferenciação das densidades em função dos fótons espalhados 
também acontece, mas agora materiais de maior densidade geram maior espalhamento. 
Devido à grande energia do Co 60, o fenômeno de espalhamento neste caso é 
preponderante em relação a atenuação do feixe em função da maior peso da seção de 

choque diferencial por elétron do efeito Compton 
Cd

d












em relação a probabilidade de 

espalhamento (SCANNAVINO e CRUVINEL, 2012). 
 
3.2 FEIXE DUPLO À 45º: 
 

Na Figura 8 estão representadas as simulações com o feixe duplo incidindo à 45°, 
utilizando as energias especificadas na Tabela 1. 

Devido a geometria de dois feixes incidindo a 45° graus em relação a amostra e o 
posicionamento central do detector (Figura 4 – centro) era esperado uma maior simetria 
dos valores das contagens para as posições positivas e negativas da varredura. 
Observando a Figura 8 isso pode ser observado, no entanto percebe-se que a variação de 
contagens nos diferentes materiais diminuiu, dificultando a visualização do posicionamento 
deles na amostra. Esse efeito foi mais pronunciado para o Am 241, mais suscetível aos 
efeitos de atenuação, visto que o caminho percorrido pelo feixe dentro da amostra é maior 
quando ele incide à 45°. Uma das possíveis causas para explicar esta baixa variação de 
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contagens é o aumento do tamanho do volume de inspeção provocado por esta geometria. 
Um volume maior tem menor capacidade de diferenciação espacial de materiais, visto que, 
nas interfaces, informações de densidade de dois ou mais materiais estão sendo obtidas 
simultaneamente. Uma diminuição da espessura do feixe incidente pode ser apresentada 
como solução neste caso, porém isso pode gerar um aumento considerável do tempo de 
varredura em cada ponto, tempo esse necessário para se obter contagens estatisticamente 
significativas. 

 

 
 

Figura 8: Contagens de fótons espalhados em função da posição do feixe com feixe duplo à 45° 
(Am 241 esquerda e Co 60 direita). 

Fonte: Dados de pesquisa 

3.3 FEIXE CILÍNDRICO À 90º: 
 

Nas simulações com o feixe cilíndrico, utilizando as energias especificadas na Tabela 
1, obteve-se os resultados ilustrados na Figura 9. 

 

 
 

Figura 9: Contagens de fótons espalhados em função da posição do feixe cilíndrico (Am 241 
esquerda e Co 60 direita). 
Fonte: Dados de pesquisa 

O emprego do feixe cilíndrico poderia unir as vantagens da incidência à 90° em 

relação a superfície amostra e a simetria das contagens proporcionada por dois feixes 

incidindo na amostra em posições simétricas.  
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Podemos observar na Figura 9 que o Am 241 apresentou simetria dos valores das 

contagens para as posições positivas e negativas da varredura com esperado. Porém, em 

relação a resolução espacial, a queda das contagens em somente dois pontos dentro da 

armadura indica um tamanho menor do que o real para este elemento. Possivelmente isso 

é devido a própria configuração cilíndrica da fonte, que proporciona feixes espalhados de 

diferentes materiais simultaneamente para uma mesma posição. No caso do Co 60, esse 

efeito foi ainda mais pronunciado, resultando numa varredura com baixa resolução espacial 

e de contraste entre os materiais de diferentes densidades dentro da amostra. 

 

3.4 CONTRASTE 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados de contraste calculados para os diferentes 

materiais, nas três geometrias utilizadas e em relação as duas energias empregadas na 

simulação. 

 

Tabela 2: Contrastes entre os materiais 

 Contraste 

 Feixe único 90° Feixe duplo 45° Feixe cilíndrico 90° 

 Am 241 Co 60 Am 241 Co 60 Am 241 Co 60 

Concreto/Corrosão 9,12 7,04 7,32 7,53 5,09 5,29 

Corrosão/Ferro 22,78 22,43 0,30 4,46 3,81 7,95 

Concreto/Ferro 29,82 27,89 7,59 12,33 8,71 13,65 
Fonte: Dados de pesquisa 
 

Podemos observar que os maiores contrastes foram obtidos na geometria de feixe 

único com energia do Am 241 incidindo na amostra à 90°, seguido de perto pelos valores 

do Co 60 para a mesma geometria. Isso corrobora o que já indicava a observação direta 

dos gráficos de contagem espalhada em função da posição mostrados nas Figuras 7, 8 e 

9. Portanto, dentre as geometrias de fonte estudas neste trabalho, a geometria de feixe 

único incidindo em 90° em relação superfície da amostra é a que apresentou melhor 

diferenciação dos materiais de diferentes densidades aqui estudados e melhor resolução 

espacial para identificar corrosão numa amostra de concreto armado. 

Em relação a energia, o Co 60 pode ser utilizado para detecção de inclusões mais 

distantes da superfície, visto que fontes de alta energia emitem fótons que penetram mais 

profundamente na matéria. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho avaliamos três geometrias de feixes de raios gama visando a 

detecção de processos corrosivos em concreto armado, por meio da técnica de 

espalhamento Compton. A investigação foi realizada utilizando a simulação computacional 

de Monte Carlo. A técnica se mostrou adequada para o problema podendo ser uma 

alternativa bastante promissora para análise não destrutiva desse tipo de estrutura. 

Dentre as geometrias avaliadas os melhores resultados de contraste e resolução 

espacial foram obtidos com a energia do Am 241 incidindo à 90° em relação a superfície 

da amostra. A fonte de Co 60 para mesma geometria apresentou resultados semelhantes, 

podendo ser uma alternativa para inspeção de defeitos mais distantes da superfície. Outras 

geometrias, variações na espessura do feixe incidente e posição do detector, podem ser 

estudados em trabalhos futuros objetivando a melhora dos parâmetros da técnica. 
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