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INTRODUÇÃO: 

 A pesquisa procura o estudo, observação, análise e interpretação de metodologias para a 

simulação de espectros de fluorescência em tecidos através do software Penélope que utiliza a 

simulação de Monte Carlo. O objetivo inicial era o estudo experimental da composição de tecidos pela 

técnica de fluorescência de raios X (XRF). Para realizar o experimento, o orientador obteve os recursos 

para comprar um detector espectrométrico SSD da empresa Amptek, através de um projeto FAPESP 

regular. Porém, a compra principal do projeto, o detector espectrométrico SSD da empresa Amptek não 

foi feita ainda. Vários problemas foram encontrados. Em particular, a cotação inicial perdeu a validade e 

o novo pedido de ajuste do orçamento, levou a novos atrasos. Por essa razão, o projeto foi redefinido, 

focando na simulação Monte Carlo da fluorescência em tecido adiposo com diferentes concentrações 

de PPM de materiais de interesse como Zn, Fe e Ca. 

METODOLOGIA: 

Fluorescência de raios-X (XRF) é um dos principais métodos para identificação de metais em 

material biológico. O método consiste em utilizar a excitação e subsequente emissão de raios-X (RX) 

dos átomos dos elementos que se deseja estimar a concentração. Quando os átomos presentes no 

material estão em estado excitado, as transições para o estado fundamental emitem RX ou um elétron. 

O primeiro fenômeno é denominado fluorescência e o segundo efeito Auger. A energia do fóton emitido 

depende apenas do elemento e da transição em ação, portanto a detecção deste fóton permite descobrir 

qual o elemento presente numa amostra, assim como estimar a quantidade de fótons vindo de 

fluorescência permite estimar a concentração deste mesmo elemento. 

Para a simulação de tecidos adiposos, foi necessário um estudo baseado nas frações mássicas 

de cada elemento presente no tecido adiposo para o cálculo da variação de PPM dos materiais citados.  
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A expressão para o cálculo da fração mássica (𝐹𝑟) foi: 

𝐹𝑟 =
𝐴 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑜𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎

∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑜𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎(𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

Para o cálculo foi utilizada uma base de dados fornecida pelo próprio Penélope a respeito do 

tecido adiposo onde aponta os seguintes dados: 

 Número Atômico (Z); 

 Relação de Átomo por Molécula (𝐴𝑡𝑜𝑚𝑜𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎); 

Tabela 1: Dados de Cálculo do Tecido Adiposo 

Número 
Atômico 

Número de Massa 
(g/mol) Átomos/Molécula 

1 1,00 6,35E-01 

6 12,01 2,84E-01 

7 14,00 3,05E-03 

8 16,00 7,77E-02 

11 22,98 1,16E-04 

12 24,30 4,41E-06 

15 30,97 2,77E-05 

16 32,06 1,22E-04 

17 35,00 1,80E-04 

19 39,09 4,38E-05 

20 40,07 2,67E-06 

26 55,84 1,92E-06 

30 65,38 1,64E-06 

 

Os resultados estão apresentados abaixo na Tabela 2. Os valores de densidade e Energia de 

Excitação Média foram obtidos na fonte que segue abaixo da Tabela 2: 

Tabela 2: Composição do Tecido Adiposo 

Densidade (g/cm³) = 0,92 

Energia de Excitação Média (eV) = 63,2 

Composição: 

Número Atômico: Fração mássica: 

1 0,119477 

6 0,637240 

7 0,007970 

8 0,232333 

11 0,000500 

12 0,000020 

15 0,000160 

16 0,000730 

17 0,001190 

19 0,000320 

20 0,000020 

26 0,000020 

30 0,000020 
 

Fonte dados de densidade e Energia de Excitação Média: - Composition of ADIPOSE TISSUE (ICRP) (nist.gov) 

 

https://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?refer=ap&matno=103
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 Com o cálculo das frações mássicas dos elementos, seguiu-se o novo passo da metodologia que 

foi a construção de tecidos adiposos com uma taxa de variação de PPM de Zinco (Zn) e Ferro (Fe). A 

relação de uma nova fração mássica (𝑁𝐹𝑟) diante à uma nova concentração de PPM (y) através do 

cálculo da fração mássica anterior é dada pela seguinte expressão: 

 

𝑁𝐹𝑟 =
𝐹𝑟

(1 + 𝑦)
 

O software Penelope é um programa que realiza uma série de simulações de Monte Carlo onde 

tem interação com número de histórias, que são a quantidade de fótons emitidos por um detector de 

Raio-X ideal, diante a uma geometria de um determinado tecido. A ideia do uso do Penélope é medir o 

espectro de fluorescência dos tecidos com a variação de PPM e observar se há variações espectrais. E, 

com o estudo das variações, descobrir qual é o limite de detecção em valores de PPM baseados nos 

níveis de energia depositada no material. 

O software também utiliza da posição dos materiais para a detecção das energias depositadas, 

pois a posição do detector pode alterar na medição conforme o material, que é o caso do zinco. Para a 

análise, conforme a Fig.1, geometria com 90 graus entre o feixe incidente e a direção dos fótons de 

fluorescência para minimizar o espalhamento Compton 

 Diante a isso, foi idealizada uma posição geométrica capaz de ter o máximo de aproveitamento  

 

Figura 1: Posição geométrica dos materiais para a simulação no Penélope. A figura em roxo representa o tecido adiposo e a 

laranja representa o detector 

 

Conforme mencionado anteriormente, o estudo das variações de PPM tem o intuito de descobrir 

o limite de detecção do material de interesse para, posteriormente, realizar análises experimentais para 

a comprovação do estudo de fluorescência. 

As simulações do Penélope fornecem uma série de resultados. São estes: 

 As energias minima e média para cada canal de energia do detector espectrométrico (Elow e 

Emiddle); 

 Número de contagens (counts) dado em 1/eV/histórias. 

 Incertezas das medições; 

 Com o resultado das simulações, o próximo passo metodológico foi o tratamento de dados. Essa 

parte envolve a análise a análise dos picos de fluorescência Kα e Kβ e, junto a esta, uma série de 

cálculos para realizar a plotagem dos gráficos.  
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De acordo com o X-Ray Data Booklet: 

Tabela 2: Valores em eV de Kα e Kβ dos materiais de interesse 

Elemento Kα Kβ 

Cálcio (Ca) 3691,68 4012,7 

Ferro (Fe) 6403,84 7057,98 

Zinco (Zn) 8638,86 9572,0 

 

 Os parâmetros de Kα e Kβ permitem a localização dos valores mais próximos diante às 

simulações. De acordo com Beckhoff et. al [1], foi possível perceber que o limite de detecção o limite de 

detecção é uma grandeza que depende da diferença da contagem de número de fótons nos canais de 

energia visando encontrar o pico de detecção do espectro de fluorescência. 𝑁𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 representa o 

número de fótons de fundo, 𝑁𝑖 representa os fótons característicos e 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, o número total de fótons e 

𝜎𝑖, representa o desvio padrão das medidas das contagens de fótons.  

A expressão abaixo mostra como o cálculo deve ser apresentado: 

 

Assim foi possível obter o seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 1: Limite de detecção de Concentração de Zinco, Ferro e Cálcio em Tecido Adiposo 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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A ideia do gráfico é mostrar o limite de detecção de cada elemento baseado no número de 

contagens obtidas através das simulações de Monte Carlo. Através de interpolações lineares realizadas 

no software SciDavis foi possível obter os seguintes valores: 

Tabela 3: Valores do Limite de Detecção por PPM 

Elemento Limite de Detecção (PPM) 

Cálcio 2,38 

Ferro 8,45 

Zinco 4,11 

 

A proposta com esses resultados é entender a relação dos valores com a Energia Média 

Absorvida do material e a sua interação com os fótons. Diante a isso é possível estabelecer uma relação 

entre os materiais e como eles se comportam diante a variação de PPM em um determinado tecido.  

CONCLUSÕES: 

Conclui-se que há uma relação entre a variação de PPM de materiais de interesse e o espectro 

de fluorescência emitido. Uma problemática que surgiu durante a pesquisa foi sobre o comportamento 

das curvas com números mais significativos de PPM e outros materiais de interesse que envolvem a 

pesquisa da epilepsia, e conforme análises posteriores, os materiais passam a ter uma queda do valor 

de contagens após um máximo valor de PPM.  

A hipótese é que haja um limite onde o tecido consegue ter o máximo de contagens baseado em 

um único valor de PPM e, quando excede deste, começa a apresentar uma queda dos valores que pode 

estar relacionada com o máximo de energia que um tecido com variações de PPM pode receber e assim 

emitir o espectro de fluorescência. 

Posteriormente há a ideia de realizar o mesmo estudo com tecidos musculares e cartilaginosos 

para estabelecer uma nova base de dados para, com a conclusão desses tecidos, desenvolver uma 

metodologia mais precisa para a construção de tecidos cerebrais de roedores baseados em valores da 

epilepsia induzida e assim e a simulação destes com variações de PPM utilizando o método Monte-

Carlo. 
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