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COMPUTADORIZADA APLICADA A ESTUDOS DE 

COMPACTACAO DO SOLO 

Autor: CARLOS MANOEL PEDRO VAZ 

orientador: Prof. Dr. KLAUS REICHARDT 

O presente trabalho estuda a compactação do 

solot do ponto de vista da mecanica do solo, isto é. 

medindo as deformações causadas por forças agindo neste. 

O equipamento utilizado é um tomõgrafo 

computadorizado de primeira geração que fornece imagens, 

por transmissão de radia~ão, de seções transversais de 

amostras de solo (até 

configuração utilizada), 

aproximadamente 10 cm na 

com precisão de mi11metros. Esta 

imagem ê uma matriz de coeficientes de atenuação l~near, 

os quais podem ser correlacionados com a densidade do solo 

através de uma calibração para cada solo. 

O trabalho se divide nos seguintes 

experimentos: a) experimentos básicos de .calibração e 

resolução do equipamento; b) medidas de finas camadas de 

solo compactado; c) experimentos de transmissão de 

pressões no solo por implementos agricolas; d) modelamento 

pressão-deformação em amostras de solo confinadas, com 

vários graus de umidade; e) levantamento de perfis de 
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densidade. com amostras retiradas numa trincheira. 

comparando com a técnica do penetrOmetro. 

De um modo geral. os resultados evidenciaram 

um erro de medida da densidade e umidade entre 2 e 3% para 

uma dada imagem, com resolu~ão espacial da imagem igual a 

2 mm. 

No estudo de finas camadas de solo 

compactado, foi possível a quantifica~ão de camadas 

compactadas maiores qu~ 2 mm. 

Em experimentos de campo, após a passagem 

de um sulcador num Latossol Vermelho Escuro, para várias 

condi~ões de densidade, umidade e peso do implemento. 

foram obtidos resultados desde praticamente nenhum aumento 

de densidade no perfil da amostra. até 0,08 g/cm 3 da 

superf1cie de contato solo-implemento para baixo. 

No experimento com amostras coletadas numa 

trincheira, foi obtida a caracteriza~ão de um perfil de 

densidade com resolução espacial igual a 2 mm. indicando a 

existência de uma regi&o compactada de 30 cm, com 

densidade de 1,3 a 1.5 g/cm 3 • Sondagens com o penetrOmetro 

indicaram uma grande dependência deste com ~ umidade do 

solo. Sendo que para solo seco, o perfil do penetrômetro 

se assemelha muito com o perfil de densidade obtido com a 

Te. 

No estudo do modelamento pressão-deformação 
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em amostras confinadas, obteve-se uma correla~ão linear da 

densidade com a dist~ncia da amostra, para uma carga de 

0,8 MPa, numa dada umidade. 

Por fim, conclui-se que a Te pode ser 

utilizada na maioria dos problemas de compacta~ão do solo. 

com um desempenho superior ás técnicas tradicionais, tanto 

em problemas de modelamento pressão-deforma~ão como em 

problemas de campo. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNER APPLIED TO SOIL COMPACTION 

STUDIES 

Author: CARLOS MANOEL PEDRO VAZ 

Adviser: Prof. Dr. KLAUS REICHARDT 

SUMMARY 

The soi1 compaction problem was studied 

using a first generation computed tomography scanner (CT). 

This apparatus gets images of soi1 cross sections samp1es. 

with resolution of a few mi11imeters. We performéd the 

following 1aboratory and fie1d experiments: 

a) Basic experiments of equipment 

reso1utions studies. 

ca1ibrations 

b) Measurements of compacted soi1 thin 1ayers. 

and 

c) Measurements of soi1 compaction caused by agricultural 

tools. 

d) Stress-strain mode11ing in confined soil sample. with 

several moisture degree. 

e) Characterizations of soi1 bulk density profi1e with 

samples collected in a hole (trench), comparing with a 

cone penetrometer technique. 
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The results showed errors in soil bulk 

density and moisture content around 2~ and 3%, for an 

image with 2 mm of spacial resolution. 

-
In compàcted soil thin layer studies, was 

posaible identified layers grater than 2 mm. 

Experiments of compacted soil caused by 

agricultural tools provided results since zero up to 0.08 

g/cm3 0f soil bulk density increase. in the sample profile. 

In the experiment with samples collected in 

a trench, the resulta shown a compacted region of 30 em 

between 1,3 to 1.5 g/cm 3 • Measurements with cone 

penetrometer showed a close dependence with soil moisture 

contento For dry 50ils. the cone penetrometer profile was 

very similar to the soil bulk density profile measured by 

CT. 

stress-strain mOdelling studies with 

confined samples, provided an approximatly linear 

correlation between soil bulk density and sample length. 

for 0,8 MPa preassure. for a constant moisture contento 

Finally, we conclude that the CT can be 

used in the study of soil compaction problems, with better 

performance than the traditional techniques. 
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1. 

1. INTRODUCAO 

o incremento da demanda de alimentos pelos 

povos e o grande desenvolvimento industrial contribuiram 

para uma mudan~a radical do sistema agrário, passando do 

uso de traç~o animal e humana para o uso de maquinários. 

usados no preparo do solo. plantio. adubação e colheita. 

Segundo MCKIBBEN (1971), entre 1948 e 1968 

houve um aumento médio de 2,7 ton para 4,5 ton na massa de 

tratores e nesta década, segundo GAMEDA et alii (1985), a 

média está em torno de 6.8 tono com alguns modelos 

alcançando 22,4 tona 

Associado ainda com um aumento de potência 

e velocidade, em algumas culturas, 05 solos expostos a uma 

extensiva mecanização tendem a apresentarem problemas 

sérios de compacta~ão (GAMEDA et alii. 1985). 

Além das caracter1sticas e forma de 

utiliza~ão dos maquinários. a compacta~ão do solo 

dependerá de caracteristicas e propriedades do solo, tais 

como a granulometria, estrutura. agregados. relevo. 

dureza. plasticidade, umidade e a densidade deste. 



2. 

A compactação dos solos devido 

maquinàrios agricolas, tem efeito acumulativo. Portanto. 

apõs vArios anos de manejo numa determinada cultura. 

poderà surgir uma compactação que afetarA a din~mica da 

àgua. como mostram LIBARDI et alii (1982) e a din~mica dos 

solutos. observados por LANDINA ~ KLEVENSK (1984). além de 

aumentar a obstru~ão do desenvolvimento radicular e 

provocar uma mà aeração deste solo. 

Um caso tlpico da 

compacta~ão, segundo FERNANDES (1979), 

problemática da 

é o da cultura de 

cana de a~ácar, devido ao seu alto grau de mecanização. O 

uso de maquinários pesados, principalmente no preparo e na 

colheita, pode levar um solo a altos niveis de 

compacta~ão, que sem düvida afetam a produtividade. 

Tradicionalmente apõs a cana-planta várias produções de 

cana-soca são colhidas, sendo sua produção quase sempre 

decrescente. Estima-se que cerca de 10 a 20% da produção 

seja perdida devido ao problema da compacta~ão. Por isso 

depois de um certo número de socas, o canavial é renovado 

e dependendo do grau de compactá~ão recomenda-se operações 

pesadas, tais como ara~ão profunda ou subsolagem. 

Em outras culturas, em certas condições de 

solo e manejo agrícola, o problema da compactação também é 

importante. Nos cerrados. problemas semelhantes são 

citados pelo CPAC-EMBRAPA no seu noticiário COMPACTAÇAO 

(1985). Entre os efeitos nocivos da compactação são 

ressaltados a diminuição da altura das plantas. sintomas 
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3. 

de deficiências nutricionais. susceptibilidade a periodos 

secos de curta dura~lo. forma~lo de camada. impermeável, 

dificultando a infiltra~lo da água e facilitando a eroslo, 

e dificuldade para o desenvolvimento vertical das raizes. 

realizada 

Observaçlo similar á do CPAC também 

na Universidade de Purdue nos E.U.A 

foi 

por 

STEINHARDT (1983) a partir da pesquisa iniciada para 

identificar os efeitos da compacta~ão de superficie no 

desenvolvimento e na produção de milho cultivado ap6s a 

soja. Um experimento foi feito. passando-se um trator 16 

vezes em uma parcela da área total a ser cultivada. Ap6s 

esta opera~lo as parcelas foram aradas. gradeadas e 

semeadas. As parcelas compactadas, comparadas com as 

outras não compactadas, mostraram uma redu~ão na altura da 

planta de 20 a 30%. levando a uma diferen~a de 1883 kg/ha 

na produção final. Os solos compactados produziram 8161 

kg/ha e os não compactados 10044 kg/ha. 

Esses dados ilustram bem a importancia de 

se estudar e compreender bem o fenômeno da compactação do 

solo. 

A compactação do solo ê o resultado da 

aproximação de suas particulas por for~as. externas ou 

internas, provocando uma diminui~ão de sua porosidade. 

Compreender bem este fenômeno significa entendê-lo como 

um sistema que relacione a variação da densidade atribuida 

á compacta~lo com fatores externos (for~a, umidade) e com 

as caracteristicas do solo (granulometria, porosidade, 
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resistência e outros), do implemento <tipo de material. 

I 
angulo de ataque e outos) e forma de utilizaç~o deste. 

Um entendimento completo do sistema solo. 

do ponto de vista da compactaç~o (figura 1) é importante, 

pois deste modo pode-se projetar equipamentos e buscar 

têcnicas de manejo que minimizem o problema da 

compactação. No entanto. um modelo completo ainda está bem 

longe de ser obtido devido á complexidade do sistema. 

FATORES SOLO COMPACTACAO ... 
EXTERNOS 

~ 
(caracterlsticas) I 

-Maquinários -Aumento de densldade 
-Agua -Diminuição da porosidade 

Figura 1. Esquema do sIstema solo, do ponto de vIsta da compactação. 

A compactaç~o pode ser medida pelo aumento 

da densidade ou diminuiç~o da porosidade num solo. Os 

métodos mais comuns de medida da densidade do solo s~o os 

métodos gravimétricos e atenuação de um feixe de raios 

gama, descritos com detalhes no item 3.2~ Abaixo são 

feitos alguns comentários das vantagens e desvantagens dos 

principais métodos de estudo da compactação do solo. 

Metodos gravimétricos são usados para o 

cálculo da densidade, pela medida da massa e volume de uma 
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amostra de solo. A desvantagem na utilizacão- desta técnica 

ê que ela fornece uma média numa amostra de vários 

centimetros, ou seja, a resolução num perfil é baixa. Para 

amostras coletadas com amostradores. geralmente ocorre 

problemas de deformação ou compacta~ão. 

A atenuação de um feixe de raios gama é uma 

técnica que permite uma medida da densidade com boa 

precisão. O maior problema é que é necessário a medida da 

espessura da amostra. e portanto, esta necessita de formas 

regulares. Erros nas medidas dessas espessuras são as 

maiores fontes de erros desta técnica. Utilizando-se 

amostradores de volumes (e portanto espessuras) 

conhecidos. volta-se ao problema da compactação da 

amostra. 

Outro método muito difundido em estudos de . - --_. 

compacta~ão de solos é o Penetrômetro, que consiste de uma 

haste de metal com um cone em uma das pontas e uma carga 

móvel. Soltando esta carga sempre de uma mesma altura 

mede-se a penetração desta haste. Regiões compactadas 

oferecem maior resistência á penetração. Os problemas 

desta técnica são vários. pois ela não quantifica o perfil 

em termos de densidade e a penetração está intimamente 

relacionada com a umidade no perfil. No entanto. das 

técnicas citadas é a menos trabalhosa e bastante rápida 

possibilitando uma boa caracterização de uma área. 

São muito utilizados também em estudos de 
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compactaçã~. do solo os-transdutores de pressão (nstrain

gage")? que medem a distribuição das pressões aplicadas no 

solo. Este método é muito ãtil em estudos da compactação 

do solo, mas não fornece a distribuição das deformações 

(variações na densidade) ocorridas neste. 

Uma técnica alternativa bastante recente de 

medida da densidade (e umidade) do solo é a Tomografia 

Computadorizada (PETROVIC et alii,1982; HAINSWORTH ~ 

AYLMORE, 1983 e CRESTANA, 1985). Esta técnica tal como a 

transmissão de. um feixe de ralos-gama é baseada no 

principio da atenuação da radiação X ou gama pela matéria. 

tendo a vantagem de não necessitar da medida da espessura 

da amostra e fornecer um mapa quase pontual (bi ou tri 

dimenSional) da distribuição de densidades no interior da 

amostra. Deste modo possivel se determinar 

heterogeneidades no interior da amostra. 

Segundo ANDERSON et alii (1988). recentes 

avanços na 

proporcionaram 

instrumenta~ão empregada 

o desenvolvimento 

na 

da 

tomografia 

tomografia 

computadorizada (TC) para ràpidas anàlises bi ou tri

dimensionais não destrutivas em tecidos biológicos. No 

entanto, as aplicacões da TC não se limitar~m apenas ao 

campo da medicina. HOPKINS et alii (1981) mostrou que a TC 

poderia ser utilizada para análise de plàstico, madeira. 

concreto. aço e componentes eletrônicos. ONOE et alii 

(1983) ilustrou o uso de um tom6grafo portátil para 

medida de anéis de crescimento de ãrvores vivas. Na ãrea 
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da ciência do solo, vários pesquisadores (PETROVIC et 

alii, 1982; HAINSWORTH ~ AYLMORE, 1983; CRESTANA et alii. 

1985) introduziram e utilizaram a TC para estudos em 

f1sica do solo. 

A introdução desta técnica, no estudo da 

compactação do solo, irá proporcionar um grande avanço no 

conhecimento dos processos de pressão-deformação, 

possibilitando a medida espacial das deformacões em 

pequenos volumes, o que até o presente momento era 

impossível, usando técnicas tradicionais. como será 

mostrado nos aspectos teóricos da compactacão do solo no 

capitulo 2. 

o objetivo deste trabalho é justamente 

desenvolver as metodologias para as possíveis aplicações 

da TC em diversos problemas práticos de compactacão de 

solos e modelamentos dos processos de pressão-deformacão. 

Nesta técnica as amostras não necessitam de 

uma forma regular, ou seja, pode-se analisar torrões 

indeformados. Sendo também uma técnica bastante sensível 

(PETROVIC et alii, 1982. obteve uma precisão para 

variacões de densidades.de 0,02 g/cm
3

) e de alta resolucão 

(comparada com as técnicas convenCionais). parece ser 

ótima para o estudo de variacões de densidade no solo. 

Neste trabalho é desenvolvida a metodologia 

para a medida da densidade e umidade de amostras de solo 

de maneira a caracterizar 
-

localmente, distribuicões de 
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compactaç~o num solo submetido a uma press~o usando a 

tomografia computadorizada. Deste modo faz-se a utilizaç~o 

de uma técnica bastante avançada, reconhecidamente 

poderosa no estudo de parametros fisicos do solo como a 

densidade e a umidade (CRESTANA et alii, 1988) num 

problema extremamente importante que é a compactaç~o de 

solos (COMPACTAÇAO. 1985). 

o trabalho estuda alguns problemas de 

compactaç~o de solos encontrados em diversas situações 

naturais ou artificiais, que s~o: 

a) Estudo de finas camadas de solo 

compactado num perfil Este problema ocorre devido aos 

processos naturais do intemperismo durante a formaç~o do 

solo, ou migraç~o de argilas para uma certa regi~o do 

perfil. causado geralmente por manejo indevido do solo. 

Para esse experimento s~o feitas amostras com finas 

camadas de solo compactado envolvidas por solon~o 

compactado em recipientes de acrílico. Essas amostras s~o 

analisadas com a TC de modo que se possa mostrar a 

aplicabilidade ou n~o desta técnica em problemas reais de 

tal natureza. 

b) Compactação por compress~o de 

implementos agr1colas e compressão de amostras de solo 

confinadas varlando com a umidade: Amostras de solo são 

coletadas num sulco após a passagem de um sulcador de modo 

a caracterizar a deformação causada pela compressão do 



implemento 

amostras de 

no perfil. Em laboratório s~o 

solo confinadas em recipientes de 

9. 

utilizadas 

acrilico 

para serem compactadas por uma' pressão estãtica com 

vários graus de umidades. Essas amostras são analisadas 

com a TC de modo a se caracterizar espacialmente a 

deformaç~o imprimida no solo. 

densidades: 

c) Caracterização detalhada de um perfil de 

Torrões de solo são retirados de uma 

trincheira num perfil vertical até 70 cm e analisados pela 

TC para a caracterização deste perfil de densidades e 

identificação de eventuais regiões compactadas. Este 

perfil é comparado com medidas feitas com a técnica do 

penetrômetro para vãrias umidades. 

Para esses experimentos são estabelecidos 

os procedimentos de preparo de amostras deformadas, coleta 

de amostras em campo e análise de amostras pela técnica da 

tomografia. 

Por fim, deve-se levar em conta algumas 

desvantagens na utilização da TC, que são os altos custos 

dos equipamentos e a impossibilidade da medida no próprio 

campo. No entanto, alguns avanços tem sido obtidos no 

sentido de se construir equipamentos simples (CRESTANA et 

alii, 1986; CRUVINEL. 1987), com custo sensivelmente 

diminuido, como ê o caso do tomógrafo utilizado neste 

trabalho. Quanto ao problema do transporte das 

ao laboratório, permanece ainda sem solução. 

amostras 
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2. ASPECTOS TEORICOS 

A seguir são feitas descrições dos aspéctos 

teóricos ou conhecimento básico para elaboração deste 

trabalho, que são: o solo. que é o objeto estudado, a 

compactação do solo. que é o problema abordado, a 

espectrometria gama, interação da radiação com a matéria e 

tomografia computadorizada, que dão suporte ao 

entendimento ,e descrição da metodologia utilizada. 

2.1. Descrição do objeto solo 

O solo é formado pela ação do clima e 

organismos atuando no material de origem, ao decorrer do 

tempo e dependendo ainda do relevo, sendo que todos os 

fatores atuam dependentemente. 

Uma definicão do solo (MARCOS, 1982). com 

duas condicões necessárias e suficientes para identificA

lo dentre os objetos da natureza é: nO solo é a parte 

superior do regolito, que cria condições que permitem que 

as plantas nele cresçam". onde o regolito ê a parte 

superficial que recobre a rocha consolidada e que resulta 

da ação e combinação dos processos quimicos. fisicos e 

biológicos do intemperismo. 
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Como resultado desses processos de 

intemperizaç~o, o solo ê constituldo de particulas dos 

mais variados tamanhos e natureza. 

As partlculas do solo são classificadas 

quanto ao tamanho em três classes distintas: argila, silte 

e areia. O termo tamanho ê definido como sendo o di~metro 

da esfera contida no maior comprimento da part1cula. 

A tabela I apresenta os limites das 

classificações da Sociedade Internacional de Ciência do 

Solo (SICS) e do Depto. de Agricultura dos E.U.A. (DAEUA). 

Tabela I. Limites dos diametros das partlculas nas classlficaçôes 
granulométricas da Sociedade Internaclonal de ciêncla do 
Solo e do Departamen~o de Agricultura dos E.V.A. 

-----------------------------------------------------------
DIAMETRO DAS PARTlCULAS (D) 

BICS DAEUA TIPO DE PARTlCULA 
----------------------------------------------------------
d < 0,002 d < 0,002 ARGILA 

0,002 < d < 0,02 0.002 < d < 0.05 LIMO 

0,05 < d < 0,1 AREIA MUITO FINA 

O~02 < d < 0.2 0,1 < d < 0,25 AREIA FINA 

0,25 < d < 0.5 AREIA MEDIA 

0.2 < d < 2.0 0.5 < d < 1.0 AREIA GROSSA 

1,0 < d < 2.0 AREIA MUITO GROSSA 

d > 2.0 d > 2.0 CASCALHO 
-----------------------------------------------------------
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Essas partículas podem. por meio de agentes 

cimentantes, se agruparem, formando a.gregados. A 

disposição de particulas e agregados, decorrentes dos 

processos citados anteriormente, define a estrutura do 

solo, ou seja, a disposição espacial dos componentes do 

sistema, uns com relação aos outros. A existência de 

particulas de tamanhos e formas das mais diversas dão à 

estrutura uma dificuldade muito grande de ser 

quantificada, 

morfo16gica. 

a não ser uma descrição meramente 

Outro termo bastante utilizado para 

auxiliar na classificação de um solo é a textura, que nada 

mais é que uma classificação ou denominação do solo com 

relação às porcentagens de argila, silte e areia. 

Aqui assume-se solo como a matriz sólida, 

composta pelas particulas, agentes cimentantes (matéria 

orgânica e 6xidos) e os poros (espaços vazios entre as 

partlculas e entre os agregados). Portanto a âgua e Q ar 

fatores externos ao solo, que competem pelo 

preenchimento do espaço poroso. 

Parâmetros fisicos macrosc6picos são 

importantes no estudo das propriedades do solo. Entre 

eles podemos citar: 

DENSIDADE DO SOLO (Os): E a massa total de solo (Ms) 

dividida pelo volume dos sólidos mais o volume de poros, 

'ou seJa, volume total do solo (Vs): Os - Ms/vs 
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OBS.: No caso, a massa das partlculas (Mp) ê 19ual A 

massa do solo (Ms). 

UMIDADE OU TEOR DE AGUA NO SOLO: Pode ser expresso à base 

de massa e á base de volume de Agua: 

Massa (u): massa de água (Ma), dividida pela massa de 

solo: u - Ma/Ms 

Volume (8): volume de água (Va) dividido pelo volume 

total do solo: e .. Va/Vs 

OBS. : 8 - u.Ds 

POROSIDADE DO SOLO (O): volume de poros (Vpo - Vs - Vp) 

dividido pelo volume total do 

solo (Vs): a - Vpo!Vs 

Uma relaç~o importante entre a porosidade 

total. a densidade do solo e a densidade das particulas ê:_ 

(l = 1 _ Os 
Dp 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • ., • ( 1 ) 

Desta àltima relaç~o acima. observa-se que 

a densidade do solo está intimamente relacionada com a sua 

porosidade. 

2.2. Compactaç!o do solo 

Segundo BACCHr (1976) a compactaç~o de 

solos agrícolas pode parecer de fAeil conceituaç~o se for 

'considerado apenas o aspecto f1sico. como se faz em 

estudos de mecaeanica de solos. Entretanto o problema ê 
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mais complexo. envolvendo aspectos físicos. químicos e 

biol6gicos, bem como fatores climato16gicos e de manejo. 

publicados á 

Apesar do grande número 

respeito do problema, há 

de trabalhos 

deficiências de 

informações, em relação aos seguintes aspectos: 

a) Conhecimento das caracteristicas do solo e dos 

fatores externos que influenciam o fenomêno da compactação 

do solo; 

b) Os danos causados aos processos din~micos que ocorrem 

no solo e nos espaços porosos tais como: a movimentação 

de água, gases, ions e calor; 

c) Resposta das plantas devido ao fenômeno da compactação. 

Uma mudança no volume de um solo implica na 

mudança do estado de compactação deste. Esta mudança é 

causada por forças. que são classificadas em duas 

categorias: internas e externas. Forças internas são 

aquelas originadas dentro do solo. Congelamento, secamento 

e molhamento são fontes de forcas internas. 

A maioria das forcas externas são mecanicas 

e relativamente fáceis de serem identificadas e medidas. 

Por outro lado, a maioria das forças internas são dif1ceis 

de se identificar e medir. 

De um modo geral, a intensidade da 

compactação depende dos seguintes fatores: Granulometria 
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(ou textura), tipo de mineral de argila, quantidade de 

matéria org3nica. grau de agrega~~o, distribui~~o de 

poros, densidade e umidade do solo. Depende ainda do tipo 

e forma de aplicação da press~o no solo. 

A influência da umidade é determinada 

através de um teste padrão desenvolvido para amostras 

deformadas, conhecido como teste de densidade Proctor. A 

figura 2 mostra um exemplo da aplica~~o deste teste. Esta 

relação mostra que a compactaç~o do solo aumenta com o 
-

acréscimo da umidade até um determinado valor, na qual a 

densidade começa a decrescer. 
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Figura 2. Apllcaç&o do teste de densldade proctor (SILVA et aill. 
1986). 
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Os outros par~metros do solo mencionados, 

influenciam a compacta~ao através da a~aoe rea~ao às 
-

for~as aplicadas. Por exemplo, um solo cujas partlculas 

estão bastante agregadas por agentes cimentantes é menos 

susceptlvel á compacta~ão que um outro menos agregado. 

Como as particulas do solo. água e o ar sao 

relativamente incompresslveis, sob a açao de cargas 

geralmente aplicadas no solo. a mudan~a no estado de 

compacta~ao depende do movimento desses componentes. 

A mudança de volume é portanto, dependente 

do deslocamento das particulas, para um solo insaturado. 

Para solo saturado depende também de como a água escoa no 

interior deste, para uma dada carga. 

Veiculos e maquinários agrícolas causam uma 

compactaçao, ou seja, um aumento da densidade ou 

diminui~ao da porosidade) do solo. da superflcie para o 

subsolo. num gradiente negativo. No entanto, o processo de 

preparo do solo para cultivo. resulta num estado menos 

denso da camada agricultável. Abaixo desta camada, ou 

seja. abaixo da base da passagem do implemento, o problema 

persiste e dependendO do coeficiente de fric~ão (ou 

adesão) na interface de deslize solO-implemento, Angulo de 

corte. velocidade e outros. o problema pode se agravar. A 

figura 3 exemplifica este processo de compacta~ao 

localizada, o qual pode gerar o chamado pé de arado ou 

soleira. 
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Figura J. Esquema do processo de compactação do solo por veiculos e 
implementos agrícolas. mostrando seus efeltos acumulatlvos. 
devido apenas ao lmplemento a) e a ambos b). 

A seguir ê feita uma descrição de como as 

pressões imprimidas na superfície de um solo são 

transmitidas para o interior deste provocando deformações 

e as equações utilizadas para ~escrever tal processo. 

Inicialmente as pressões (força por unidade 

de área) são imprimidas na superficie do solo e então 

transmitidas no interior deste. A figura 4 mostra como 

ocorre a distribuição de pressões numa superficie rígida 

de um solo arenoso, por pneus lisos. nos quais foram 

acoplados transdutores de pressão ("strain gage"). 
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FIQUra 4. Distribui~ão das pressões ImprimIdas por pneus de um veiculo 
na suPerficIe de um solo arenoso rígIdo {Vander Berg ~ Gl11, 
1962). 

De um modo geral essa distribuição 

mostrada, varia com a pressão no interior do pneu, peso do 

veiculo, número de pneus e àrea de contato destes. 

As distribuições de pressões no interior 

de um solo sob carga, podem ser obtidas experimentalmente. 

introduzindo transdutores de pressão no interior deste. 

o lugar geométrico de pontos de igual 

pressão em qualquer profundidade é uma superfície de 

revolução. t possível traçar deste modo. uma superficie de 

mesmas pressões (isóbaras) projetada num plano vertical. a 

qual é chamada de bulbo de pressão. A figura 5 mostra um 

conjunto de bulbos de pressões obtidos experimentalmente. 

A distribui~ão de pressões num solo pode 
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também ser estimada, utilizando a teoria matemãtica da 

elasticidade. NO entanto, algumas aproximaç::ões e 

consideraç::ões devem ser assumidas e mesmo assim, devido ã 

grande variedade de solos e processos, nem sempre essa 

teoria descreve bem a distribuiç::~o das pressões num solo 

sujeito a uma carga. 
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Figura 5. DIstrlbulCào de pressões num plano vertIcal do solo sob uma 
preSsão de 20,3 atm (2,06 MPa) aplIcada numa àrea de 0.2 m2 

(Vander Berg et alil, 1957) 

SUPERFICIE SOLO 

i I \ , 

~" 
N ! \. 

I \.\. 
I \ 0% 

I '\ ~ '!; 
\-

---t- - - - --et -ox 

t- x .1 
Fioura 6. Pressões agIndo num volume InfinItesImal do 5010 sob uma 

carga pOntual Q. 
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Boussinesq foi o primeiro a obter uma 

soluç&o da distribuição de pressões num meio semi 

infinito, elàstico. homogêneo e isotr6pico, que segue a 

lei de Hooke (COHRON. 1971). Boussinesq obteve as 

seguintes relações: 

3. Q • cos 5 9 ..- G ••••• fi o • • , • • f) C) •••••••••• ( 2 ) 
= 

a = x 

2 
2.'II".Z 

Q 2 
2.'11" ,R 

2 
3.cose.sen e - m-2 • 

10 

1 •••• ( 3) 
1+cos9 

~ = -12- 2.cos2e . sen e .......................... (4) 
2.1r.R 

onde m-1/p (p·coeficiente de Poison ou coeficiente de 

compressibilidade. o qual depende do tipo de solo - ver 

BARATA. 1984). 0% & Ox são as pressões verticais e 

horizontais num elemento de volume. a tensão de 

cisalhamento, Q a força aplicada, R a dist~ncia entre o 

ponto de aplicação da força e o elemento de volume do 

solo. Todos esses parametros e ainda mais e ,x e Z são 

esquematizados na figura 6. 

Segundo BARATA (1984), em geral, solos se 

afastam das condições ideais de validade da teoria de 

Boussinesq, pois não são materiais elãsticos, homogêneos e 

isotr6picos. No entanto, a teoria ê considerada razoãvel, 

observadas as seguintes condições: 

a) Não pode haver rachaduras no interior do solo; 
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b) A ~esistência ou módulo de defo~mação. deve se~ 

constante na profundidade. Este aspecto ê mais ~eal pa~a 

solos a~gilosos; 

c) Para solos muito heterogêneos. usa-se uma cor~eção 

estabelecida po~ Burmister (ver BARROS, 1966); 

d} A solução de Boussinesq ê v&lida pa~a carga 

concentrada, o que equivale a dizer que a teoria s6 se 

aplica para profundidades ~azoavelmente grandes. Para 

profundidades menores deve-se utilizar cargas aplicadas 

numa &rea e não mais pontual. 

Tendo em vista as limitações da teoria de 

Boussinesq, Fr5hlich introduziu um . fator de 

concentração ~ ,pois de observações experimentais, notou-

se que haviam maiores concentrações de pressões em torno 

da vertical do eixo de aplicação da carga. Quanto maior o 

valor de ~ ,maior a concentração de pressões, no eixo 

vertical. FrOhlich obteve as seguintes expressões: 

(j - ~ • (éose) v+2 •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (5) 
z 2.Z" 

v.Q ( e)v-2 
(j x = 2' cos - . sene 

2.rr.R 
............................. ,. ........ (6) 

v.Q ( )v-1 
1: = -- 2 cose . sene 

2. TT.R 
........................................... .. (7) 

Segundo SOEHNE (1958), ~ = 3 pa~a solos 

homogêneos. isotr6picos. com compo~tamento elástico. Para 
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solos n~o homogêneos e comportamento não só elãstico. mas 

um tanto plãstico. v varia entre 4 e 6 •. O fator de 

concentração ideal, deve ser obtido experimentalmente. 

Al~m dessas soluções, existem outras. onde 

cada qual se adapta melhor ou pior a determinados tipos de 

50105 e condições especificas de compactações. BARATA 

(1984) apresenta algumas outras soluções de distribuições 

de pressões e cãlculos de deformações de solos. Também 

NOGUEIRA (1988) apresenta uma revisão dos principais 

métodos de estudo das transmissões das pressões em solos. 

Embora grande avanço tenha sido obtido na 

descrição das transmissões das pressões no solo, usando a 

teoria da elasticidade, as equações descritas não 

evidenciam a variação de volume, isto é, a variação de 

densidade ou porosidade. 

Para suprir esta deficiência, muitas 

equações empiricas foram d.esenvolvidas. relacionando a 

pressão com a deformação do solo. A eQ. (8) mostra uma 

dessas relações (BARRIS, 1971): 

e = e - c . 109 (p/p) ........•.........•............... (8) 
o o 

onde eo ê a relaç~o de vazios (volume de vazios/volume de 

sólidos) na pressão inicial ~. c o coeficiente angular 

num gràfico semi logar1timico e P a pressão aplicada. 

Para estudos de resistência à compactação 

de solo perturbado e confinado, REAVES ~ NICHOLS (1955) 



23. 

encontraram a seguinte relação : 

p = b '. z a • e .•••..•.•.......•••• ' .•••.••••.. (9) 

onde a e b são constantes que dependem de par~metros do 

solo. P ê a pressão aplicada e Z o eixo normal á 

superficie. 

HOVANESIAN ~ BUCHELE (1959) encontraram para 

uma massa finita de solo. que a densidade Os se relaciona 

com a pressão o pela f6rmula geral : 

Os = Ds o + B • in 
(a/a +C) 

o 

1 + C 
••••••••••••• ( 10.) 

onde B e C são constantes. Os ê a densidade inicial sob 

condição de carga inicial 00 e Os a densidade sob condição 

de carga " . 

Desses e outros resultados empiricos, 

conclui-se que a relação entre a carga externa aplicada e 

o volume de vazios não é linear, mas ~im 10gar1timica ou 

exponencial. Nas constantes das eq. (8). (9) e (10) estão 

embutidas as propriedades do solo e a forma de se 

compactar este solo. 

Associando as equações emp1ricas citadas 

acima, com as equações de FrOhlich (que mais se aproxima 

das condições reais do solo)p é possível obter uma 

expressão semi empírica, que relaciona a variação de 

densidade. com a pressão aplicada neste. \ 



24. 

GUPTA et alii (1985) obteve uma expressão 

experimental (eq.11), semelhante A eq.~(10): 

onde Os ê a densidade calculada, Ds o a densidade numa 

pressão conhecida 0 0 ' Oz a pressão normal aplicada, C uma 

constante, X a tangente à curva de saturação (densidade vs 

umidade) para uma pressão 0 0 apl~cada, So o grau de 

saturação correspondente à DS a e S1 o grau de saturação 

utilizado. 

(11) • 

Associando 

Gupta, obteve um 

a eq. de Fr5hlich, com a eq. 

modelo para o cAlculo da 

densidade de um solo sob carga, no qual a diferença entre 

valores medidos e calculados variaram de 0,1 a 0,3 g/cm 3 • 

2.3. Interação da radiação gama com a matéria 

A radiação gama ê uma onda eletromagnética. 

Sua energia (E) vale: E = h·~ ,onde ~ é a frequência e h 

a constante de Planck (6,6625 x 10- 27 erg.s) e seu 

momento (p) vale: P" h. 'ti /c . Temos ainda que c = h·"\I 

onde ê o comprimento de onda e c a velocidade da luz. A 

figura 7 localiza esta radiação no espectro das radiações 

eletromagnéticas. 

Quando por alQum processo natural ou 

artificial, hA um desarranjo na estrutura do nõcleo de um 

Atomo, este nticleo se torna excitado. Na volta A uma 
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FIQura 7. Espectro das radIações eletromagnétIcas. -

configuração estável ocorre processos de desexcitações 

nucleares. Um desses processos é chamado de desexcitação 

gama. ou seja, a emissão de radiação gama pelo nOcleo. 

Essa desexcitação é secundAria, pois só ocorre após algum 

outro processo, como a emissão de partículas 

• a captura eletrônica e outros. 

A energia da radiação gama possui um valor 

ônico, ou seja, é monoenergética. vai desde algumas 

dezenas de .keV até alguns MeV. 

Por ser radiação eletromagnética de energia 

relativamente alta. os raios gama tem alto poder de 

penetração num meio, se comparado com partículas 

. No entanto o poder de ionização dos raios 

gama é muito menor que o das referidas partículas. 

Na interação da radiação gama (fótons) com 

a matéria de um meio. vários fenômenos de transferência de 

energia podem ocorrer. Os processos de interação da 

radiação com a matéria dependem da sua energia e do nômero 
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de baixa energia podem 

interagir somente com os elétrons mais externos do àtomo. 

F6tons de energia maior. podem interagir com elétrons 

fortemente ligados e finalmente f6tons de altlssima 

energia, interagem nos campos dos nücleos dos Atomos. Os 

principais processos de interaçao sao: efeito 

fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. O 

espalhamento Rayleigh a exemplo de outros também presentes 

nos processos de interação da radiaçao com a matéria tem 

contribuiçao despresível no caso que estamos· -estudando. 

Segue-se então uma breve descrição desses processos (mais 

detalhes podem ser encontrados em JOHNS ~ LAUGHLIN, 1982): 

a) Efeito fotoelétrico 

F6tons de baixa energia podem interagir com 

a matéria por efeito de colisão direta entre fótons e um 

dos elétrons. O elétron ejetado do Atomo é chamado 

fotoelétron. A energia cinética (Te) do elétron ejetado é 

dada por Te - E - El onde E é a energia do f6ton e EL a 

energia de ligação do elétron (figura 8) Como o elétron 

caminha pouco num meio, ele transfere toda sua energia a 

este meio e diz-se que pelo efeito fotoelétrico toda 

energia é transferida para o meio. 

O processo somente ocorre se E > E~. 

Quando há fot6ns de baixa energia as interações ocorrem 

com elétrons mais externos. Com um incremento da energla 

as interações começam a ocorrer com elétrons mais 
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fortemente ligados. até quando E for maior que EK 

(energia de ligação da camada K). Assim todos os elétrons 

podem tomar parte do processo fotoelétrico. No entanto. 

pode-se mostrar que o processo ocorre mais comumente com 

um dado elétron quando a energia do fõton é levemente 

maior que a de ligação do elétron. Não há ocorrênCIa de 

efeito fotoelétrico para um elétron livre. 

E 

FIQUra 8. Representação 
fotoelétrlca. 

. 
I 

ELÉTRON 

Te 

... -- ....... 

NÚCLEO • 
.' 

~ •••• # 

esquemátIca do processo 

A ocorrência do processo de 
-

de absorção 

absorção 

fotoelêtrica aumenta com o incremento do nõmero atômICO do 

absorvedor e diminui com o aumento da energia da radiação. 

b) Efeito Compton 

Este processo é uma colisão elástica entre 

um fóton e um elétron que está essencIalmente livre, ou 

seja. a energia do fõton é muito maior que a energIa de 

ligação do elétron no átomo. 
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Figura 9. Representação esquemaClca do processo de espalhamento 
Compton. 

o fôton incidente de energia g f colide com 

um elétron considerado inicialmente em repouso. O elétron 

é espalhado com energia T. , fazendo um angulo com a 

direção do .fôton incidente. O fôton espalhado tem a 

energia reduzida a g' e é espalhado de um angulo <f> com a 

direção do fôton incidente, como mostra a figura 9. 

De acordo com a lei de conservação da 

energia e do momento, tem-se que: 

= E. . ............. ' ... ( 12) 
(1 - cose) 

onde mo é a massa de repouso do elétron. 

T = e 

A energia do elétron ejetado é dado por: 

E 
_I 
I:. •••••.•••••••••••••••••••. ,.(13) 

O f6ton espalhado pode interagir 

novamente com a matéria e dependendo da dimensão do melO t 

toda sua energia pode ser absorvida ou não. 
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c) Produção de pares 

Ocorre quando a energia do f6ton incidente 

for maior que 1,02 MeV, ou seja, duas vezes a energia de 

repouso do elétron. Isto ocorre nas proximldades do 

nücleo e o fôton é completamente absorvido. 

Sua energia é convertida em massa de 

repouso de um elétron e um pôsltron, os quais possuem 

cargas iguais. mas sinais contrárlos e o restante em 

energia cinética dessas. As energias cinéticas dessas 

partículas são dadas por: 

T _ 
e = = ............. ...... (14) 

O elétron perde completamente sua energia 

para o meio. O positron também interage com o melO e 

quando a sua energia atinge aprOXimadamente 10 eV, ocorre 

uma reação de aniquilamento deste pôsitron com um outro 

elétron qualquer do meio. 

y (0.51 Mevl 

~ ----------6 6 

~ 
y (0.51 MeV) 

Figura 10. Representa~ào eSQUemátlca do processo de produ~ão de pares. 
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processo de aniquilação os d01S 

elétrons são consumidos e dão origem a dois raios gama de 

0.51 MeV, que saem num &ngulo de 180 graus entre eles. Um 

esquema da produção de pares é mostrado na figura 10. 

2.4. Atenuação de um feixe de raios gama 

Devido as interações descritas no item 2.3. 

um feixe de raios gama ao passar por um material. sofre 

uma atenuação, ou seja, parte dos f6tons passam sem 

interagir e outra parte transfere total ou parcialmente 

sua energia a matéria, isto é. são absorvidos. 

A relação entre o feixe incidente (lo) e o 

emergente (I), num determinado meio material homogêneo de 

espessura x é: 

I = Ia. exp (-p • x) ......•.•.•..•.•...•. (15) 

onde ~ é uma constante de proporcionalidade chamada 

coeficiente de atenuação linear ( ~ ; cm-' ). 

o coeficiente de atenuação linear depende 

de varios par&metros. Entre eles a energia da radiação, a 

composição quimica e a densidade do material absorvedor. 

Como o coeficiente de atenuação linear 

varia com a densidade do material (O), é conveniente 

expressar a atenuação em termos do coeficiente de 

atenuação em massa ( p. ; cm 2 jg), que é uma constante para 
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um determinado material: 

li = li / D ...................................... ( 16) 

o coeficiente de atenuação pode alnda ser 

expresso em termos de átomos e elétrons: 

A 
COEF. DE ABSOR. ATOMICO -

D N 

COEF. DE ABSOR. ELETRONICO = ~ • 
D 

; cIDt/ atomo ...• (17) 

A 
N 

1 
Z 

i c~ /elét .. (la) 

onde A é o Atomo-grama, Z o n~mero atômico e N o nümero de 

Avogadro. 

Cada processo de interaçâo da radiaçâo com 

a matéria contribui independentemente para o coef. de 

absorçâo total de um material. como mostrado na figura 11. 

10 
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Fiqura 11. Coeficlente de atenua,ão em massa. da ãgua em fun,ão da 
energla (JOHNS l LAUGHLIN. 1982). 
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Para um material composto de vários 

elementos químicos, o coeficiente de atenuação em massa é 

aproximadamente igual a soma proporcional dos coeficientes 

de cada elemento químico, presente no material, ou seja: 

onde ~% ê a porcentagem em massa do i - ésimo elemento no 

material. Experimentalmente obtem-se uma pequena diferença 

do valor obtido pela eq. (19) devido ás alterações causadas 

pelas ligações entre átomos e moléculas. 

uma grande 

coeficiente 

o Bolo é um material poroso, composto de 

quantidade de elementos 

de atenuação em massa 

químicos. O 

reflete então, 

seu 

a 

somatória dos coeficientes de cada um desses elementos. 

No entanto. para um dado solo ê possivel se 

calcular experimentalmente o coeficiente de atenuação 

através da medida do feixe de radiação que incidiu e que 

emergiu do material. da espessura percorrida pelo feixe e 

da densidade do material. AI terações na atenuação (cm- I ) 

para uma determinada amostra de solo, é atribuida a 

variações da densidade (ou umidade). A partirdãi, pode-se 

calcular a densidade e a umidade do solo. como mostram as 

equações 20 e 21. abaixo: 

I = I . exp [- (ii 
I) S 

•••••••• e e • ( 20) 

I = I . exp [-x . (~ . Os + ~ .S.Da)] ...•••• (21) 
I) S a 
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onde f-Ls e /-lo são os coeficientes de atenua<;ão lineares do 

solo e da água - -respect i vamente. Jl s e fd.o o coeficiente 

de atenua<;ão em massa do solo e da água. x a espessura 

do solo atravessada pelo feixe de f6tons. Ds e Da a 

densidade do solo e da água respecti vamente e e a 

umidade do solo. 

Um detalhamento da passagem da eq. (20) 

para (21). pode ser encontrado em CRESTANA (1985). 

Finalmente, dividindo a eq. (21) pela (15) 

e fazendo Da - 1 g/cm 3 , obtem-se: 

== Os + 1.1 • 9 ,.,. •••••••••••• .o ••••• o ••••• ( 22 ) 
a 

A eq. (22) mostra que na medida do 

coeficiente de atenua<;ão linear de um solo, estão 

embutidos os parametros densidade e umidade. Esta 

informação é especialmente imporatante para o entendimento 

da técnica da tomografia computadorizada no estudo de 

parametros fisicos do solo. que será abordado no item 2.6. 

2.5. Espectrometria gama 

Todo o suporte para a deteçã9 da radia<;ão 

gama e determinação de seu espectro. é conhecido como 

espectrometria gama. Na figura 12 ê apresentado um 

diagrama de blocos de um espectrOmetro gama (monocanal). 

ou seja. d~ um medidor de radiação gama. 
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OISCRIMINAOORI 

Fiqura 12. 
CONTADOR 

DE PULSOS 
Diagrama de blocos de um espectrOmetro gama monocanal. 

TEMPORIZADOR 

Segue-se agora uma descriç~o dos principais 

componentes deste sistema: 

CRISTAL CINTILADOR 

A radiação gama a ser detectada pelo 

sistema de espectrometria gama incide num cristal 

cintilador, por exemplo de NaI(Tl) e retira elétrons 

deste através dos processos de interação descritos 

anteriormente. Esses elétrons interagem com a rede 

cristalina do NaI fazendo-a vibrar, ou seja, se excitam. 

Na desexcitação há emissão de radiação eletromagnética, 

que para o caso do NaI(Tl) está na regi~o do visível em 

torno de 430 nm. A figura 13 esquematiza tal processo. 

Para que toda a radiação gama incidente 

seja detectada. deve haver absorção total e consequente 

transformação desta em luz. No efeito fotoelétrico, toda 

energia é absorvida. Já no efeito Compton e produção de 
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FiQUra 13. Esquema do processo da Interacão de um tóton gama com um 
crIstal clntllador. 

pares nem toda a energia ê transferida para o cristal, 

pois os fõtons gama espalhados e criados podem sair do 

cristal. Um aumento do tamanho do cristal cintilador, 

aumenta a eficiência de detec~ão. 

VALVULA FOTOMULTIPLICADORA 

A luz proveniente do cristal incide. numa 

vAlvula fotomultiplicadora, passando pela janela de 

quartzo e vindo a colidir com o fotocatodo (fina camada de 

uma liga de Cesio - Antimônio). A energia de liga~ão dos 

elétrons do fotocatodo ê aproximadamente 1,5 eV e a do 

fõton incidente 3 eV. Portanto por efeito fotoelétrico, os 

elétrons são retirados do fotocatodo e acelerados por uma 

diferen~a de potencial entre o catodo e o primeiro dinodo. 

Os dinodos são também recobertos com Cs-Sb 

e separados por uma diferen~a de potencial crescente. 

Deste modo, depois de percorrer vários dinodos, os 

elétrons multiplicados são coletados no anodo (figura 14). 
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FOTOCATODO 

2' DINODO 

-.....,~ ..... _ ......... . 

JANELA I' DINODO 
DE QUARTZO 

Figura 14. Esquema de funcionamento de uma válvula fotomultlPlicadora. 

A amplitude do pulso será proporcional á 

energia da radia~ão incidente, pois quanto maior a energia 

dos f6tons maior será a quantidade de elétrons criados. 

DIVISOR DE TENSAO E ALTA TENSAO 

A fotomultiplicadora é alimentada com alta 

tensão, pois a diferen~a de potencial entre o catodo e o 

anodo é de aproximadamente 800 volts. 

Um divisor de tensão é utilizado para 

dividir a alta tensão entre os dinodos que têm diferen~as 

de potenciais crescentes. 

PRl-AMPLIFICADOR E AMPLIFICADOR 

A fun~ão do pré-amplificador é manter a 

amplitUde do sinal que é transmitido por um cabo, para que 
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este não seja perdido pela resistência ohmica do cabo. 

o amplificador aumenta o sinal (amplifica) 

deixando num nível em que possa ser utilizado pelo resto 

do sistema eletrônico. 

ANALISADOR MONO CANAL 

A amplitude do pulso que sai do 

amplificador é proporcional â energia da radiaç~o. A 

ocorrência do efeito Compton e produ cão de pares faz com 

que apareçam f6tons de energias diferentes das que incidem 

no cristal cintilador e portanto formam-se pulsos com 

amplitudes variadas, dando ao espectro de energias uma 

distribuicão normal com o valor máximo no fotopico. 

O analisador discrimina os pulsos com 

amplitudes acima de um determinado valor (modo integral) 

ou entre dois extremos de amplitudes (modo diferencial) 

CONTADOR E TEMPORIZADOR 

O contador identifica os pulsos 

discriminados no analisador, contando-os num intervalo de 

tempo. selecionado no temporizador. 

4 

2.~. Tomografia computadorizada 

Na tomografia computadorizada por 

transmissão. um feixe de raios X ou gama é varrido numa 
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se~ão transversal de um objeto, como mostra a figura 15. 

Se a radiação é monoenergética, a transmissão é dada pela 

eq. (15), quando para um objeto homogêneo. 

Se a radiação atravessa duas regiões com 

coeficientes de atenuação lineares 111 e tl2 e espessuras 

)(1 e)(2 ' a transmi ssão ê dada por: 

..................... (23) 

Para (n) regiões com diferentes 

coeficientes. tem-se: 
n 

I := lo o exp (- L 
1. 

Ui" xi) ........................... (24) 

Com apenas uma medida de transmissão, os 

coeficientes de atenua~ão não podem ser determinados, pois 

existem muitos valores desconhecidos na eq.(,z4-}. No 

entanto, com mültiplas medidas de transmissões para 

diferentes orientações do feixe. os coeficientes de 

atenuação lineares na seção transversal podem ser 

determinados. 

OBJETO 

DETECTOR 

RAIOS X COl.1MAOOR COl.1MAOOR 

F1QUra 15. prInciplo báSICO de opera~ão de um tomóqrafo de prImeIra 
gera~ão na qual medIdas de transmIssãO são acumuladas 
enquanto O obJeto é rodado e translaaado entre a rente e o 
detector (HENDEE. lY~4). 
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Figura 16. MOVImentos de varredura na tomografia computadorIzada. A)
Tomógrafo de prImelra geração usando um felxe collmado. com 
mOVImentos cOmDlnados de translação e rotação. B)- Tomógrafo 
de segunda geração com feIxe em leque, varIOS detectores e 
movImentos comDlnados de rotação e translação. C)- Tomógrafo 
de terceIra geração usando um feIxe em leque, uma SérIe de 
detectores e apenas mOVImento de rotação. D)- Tomógrafo de 
terceIra geração usando um feIxe em leque. uma sérIe 
cIrcular de detectores e apenas movImentos de rotação 
(HENDEE, 1984). 

Esses valores de coeficientes de atenuação 

lineares de uma seção transversal "espacialmente 

distribuidos. formam uma imagem quando se atribui a eles 

tonalidades de cinza. cores ou quantidade de pontos. 

Tom6grafos de primeira geração, fornecem 

imagens de objetos através de movimentos combinados de 
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rotação e translação (do objeto ou fonte e detector). com 

um feixe colimado de radiação, sendo a radiação medida 

apenas com um detector (figura 16a). Tomógrafos de segunda 

geração. fornecem imagens por movimentos combinados de 

rotacão e translacão de vários feixes colimados ou um em 

forma de leque e a utilizacão de vários detectores. 

movimentando-se juntamente com a fonte (figura 16b). 

Nos tomógrafos de terceira geracão, as 

imagens são obtidas somente por movimentos de rotacão de 

um feixe em forma de leque, com um número ainda maior de 

detectores, movendo-se juntamente com a fonte (fig. 16c). 

Existem atualmente tomógrafos mais modernos que utilizam 

uma cadeia de detectores parados, bastando o movimento de 

rotação da fonte para se obter uma imagem (fig. 16d). 

Num tomógrafo de primeira geracão, o tempo 

para aqui si cão dos dados varia de alguns minutos a 

algumas horas. Já nos tomógrafos de segunda geracão, o 

tempo de aquisicão varia de 20 a 60 segundos. Nos 

tomógrafos de terceIra geração. o tempo para a aquisicão ê 

de poucos segundos. 

Como resultado final da aquisicão de dados. 

a partir da transmissão dos fótons. tem-se uma matriz com 

valores dos coeficientes de atenuação lineares. referentes 

á seção transversal da amostra. Cada linha da matriz é uma 

projecão, a qual ê obtida com cada movimento de rotação. 

As colunas referem-se às transmissões nas translações ou 
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em cada transmissão do feixe em leque. 

A matriz de dados ê transformada numa 

matriz imagem através de algoritimos de reconstru~ão. que 

podem ser de quatro tipos distintos. Em HERMAN (1980) 

encontra-se uma descri~ão detalhada desses algoritimos, 

com todos os procedimentos matemáticos envolvidos. A 

seguir é feita uma breve descrição desses métodos: 

a) Retroproje~ão simples: Neste método cada 

medida de transmissão (ou elemento) é dividido num 

nUmero (n) de elementos. Pela soma da atenua~ão para 

cada elemento ( jJ.i In ), sobre todas as proje~ões que 

interceptam o elemento para cada orienta~ão angular, 

ou pro je~ão (!-lI,!lZ , ....... !l K ). obtem-se o coef. de 

atenua~ão linear no dado elemento e assim para todos os 

elementos da matriz (figura 17). Este tipo de reconstru~ão 

produz imagens com artefatos (manchas), nas extremidades. 

Fiqura 17. Representação esquemática da reconstrução com o algoritlmo 
da retroproJeção !lmples. 
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b) equa~ões integrais: Este algoritimo de 

reconstruç~o usa uma equaç~o integral unidimensional. para 

filtrar os artefatos provenientes da retroproje~ão simples 

atraves de um filtro que remove os componentes de altas 

frequências. 

Este método é chamado também de convolu~ão 

ou retroproje~ão filtrada e é o mais popular algoritimo de 

reconstru~ão usado atualmente na tomografia 

computadorizada (HENDEE, 1984). 

c) transformada de Fourier: Neste método as 

transmissões em cada orientação angular são separadas em 

componentes ,de frequência de varias amplitudes. Desses 
• 

componentes, toda a matriz é trabalhada no espaço de 

frequência e então reconstruida por um processo de 

transformada de Fourier inversa. 

d) expansão~m séries: Nesta técnica. dados 

de atenua~ão numa orienta~ão angular (linha da matriz de 

dados) são divididos em elementos igualmente espa~ados. 

Esses dados são comparados com dados similares em 

diferentes orienta~ões angulares e diferen~as na atenua~ão 

em duas orientações são somadas igualmente para elementos 

adequados. Este processo é repetido para toda orienta~~o 

angular. com um decréscimo da fra~ão da diferen~a de 

atenuacão somada a cada tempo, para assegurar convergência 

da reconstrução dos dados. 

A imagem nada mais é que um mapa de 
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coeficientes de atenuação lineares de uma seção 

transversal do objeto, ou seja, uma fatia deste. À 

espessura dessa fatia depende da espessura do feixe de 

radiação, o qual ê definido pela abertura no colimador 

situado à frente do detector. 

PIXEL 

FiQura 18. Representa~ào dos elementos da lmaqem de uma se~âo 
transversal de um obJeto. 

A àrea de cada elemento na imagem é chamado 

de PIXEL, o qual multiplicado pela espessura da seção 

transversal. define um VOXEL. que é um elemento de volume 

Um pixel possui um valor numérico chamado 

UNIDADES HOUNSFIELD ( o qual define uma tonalidade ou cor 

na imagem), que não é exatamente igual ao coeficiente de 

atenuação linear, mas relacionado diretamente com este 

pela seguinte equação: 

().l - ).la) 3 
u"'H = x 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (25) 

).la 

onde ~ é o coeficiente de atenua~ão linear do material na 

por~ão em que o feixe de radiação está intera<nndo e ~a o 
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coeficiente de atenuação da àgua. 

Como foi visto nas seções 2.3 e 2.4, o 

coeficiente de atenuação linear. varia com a energia da 

radiação incidente, com o nümero atômico e a densidade 

flsica do objeto. Fixando a energia e o numero atõmlco a 

tomografia passa a depender apenas da densidade do objeto. 

Para materiais porosos, como o 5010. depende ainda de sua 

umidade. 

Substituindo l-l da eq. (22) na eq. (25) , 

obtem-se que; 

UH l_IlS 
= • Os + 9 -

l-la 
e _ •••••••••••••• ( 26 ) 

ou seja, o valor numérico de um pixel da imagem de uma 

determinada amostra de solo. varia com a densidade e 

umidade deste. 



3. REVISAO DE LITERATURA 

3.1. Tomografia computadorizada 

o desenvolvimento de têcnlcas de 

recontrução de imagens se deu no inicio do sêculo. 

inici~lmente nas àreas de astronomia solar (produção de 

mapas de radiação de microondas da superfície do 801). 

micrografia eletrônica (imagens por transmissão de 

elétrons) e numa grande variedade de problemas ópticos. 

Na década de 

computadorIzada por transmissão 

70, 

de 

a 

raios 

tomografla 

X, f 01 

introduzida na área de imagens médicas, com um grande 

impacto na história da radiologia. Em HERMAN (1980) 

encontramos uma detalhada descrição sobre a teoria de 

reconstrução de lmagens e HENDEE (1983) fornece uma llsta 

de referências com algumas aplicações nessas àr~as e faz 

também uma descrição dos principios f1sICOS da Te. 

o potencIal da recontrução tomogràfica como 

técnica de imagens clinicas, teve reconhecImento 

primeiramente por OLDENDORF (1961), que constrUIU o 

primeiro protótlpo constl tuido de uma fonte de 1.31 I e um 

detector de cintilação. no qual o objeto rodava e 
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transladava entre a fonte e o detector. No entanto, os 

métodos de reconstrução matemática não forneciam lmagens 

muito nítidas o físico CORMACK (1963 e 1964) introduziu 

correções na teoria da reconstrução para corpos não 

homogêneos, sendo seus trabalhos publicados em revistas 

cientificas de f1sica, os quais lhe valeram (juntamente 

com G.N.HOUNSFIELD) o prêmio nobel de Fisiologia e 

Medicina por seu trabalho pioneiro na reconstrução 

tomográfica. 

No fim da década de 60 e inicio de 70. 

vàrios pesquizadores exploraram a reconstrução tomográfica 

como possivel tratamento clinico. No entanto, foi apenas 

com o trabalho de HOUNSFIELD (1972), um engenheiro do 

laborat6rio de pesquisa central da Electro - Musical 

Instruments (EMI) Ltd. que a tomografia alcançou grande 

avanço na área médica. Hounsfield, concordando com 

Cormack, mostrou que uma secção transversal do interior do 

corpo humano poderia ser obtida por atenuação de raios X 

ou gama com uma precis~o de 0.5~ no coeficiente de 

atenuação. sem expor o paciente a doses excessivas de 

radiação. 

A partir dai houve grandes avanços, 

chegando-se a equipamentos muito sofisticados, rápidos e 

seguros, tornando a técnica muito útil e bastante 

difundida nos dias de hoje. 

o primeiro trabalho de aplicação da técnica 
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da reconstruç~o tomografica por transmissão de radiação em 

ciências do solo surgiu com PETROVIC et alii (1982). o 

qual usou a TC para determinar a distribuição espacial 

das densidades de amostras de solo com um tomógrafo médico 

(imagens tri - dimensionais) . Neste trabalho Petrovic 

observou que ha uma linearidade entre a densidade do solo 

e a tonalidade da imagem. representada pela unidade 

Housfield (UH). No entanto, embora tentasse, foi incapaz 

de correlacionar UH com a variação de umidade em amostras 

de solo. 

Um ano ap6s, HAINSWORTH ~ AYLMORE (1983) 

apresenta um exame da possibilidade do uso da TC para 

estudar mudanças espaciais no conteàdo de agua (umidade) 

num solo. com um estudo da difusão da agua do solo para 

uma raiz de rabanete, concluindo que a técnica (usa um 

tomógrafo com imagens bi dimensionais) é muito potente 

para se estudar o sistema agua-solo-planta, embora não 

tenha discutido o problema da calibração das UH com a 

umidade. 

Concomitantemente CRESTANA (1985) e 

CRESTANA et alii (1985) propôs um novo método para o 

estudo da infiltração da agua no solo em tempo real. 

usando a tomografia bi e tri-dimensional de raios X e 

gama. Além dos estudos din~micos de agua no solo, onde 

foram medidas velocidades da ordem de 6 mm/min foram 

obtidas também calibrações mostrando a linearidade entre 

densidade. umidade do solo e UH. 
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O custo aproximado de um tom6grafo médico 

pode variar de 100 mil a um milh~o de dólares. tornando-se 

uma grande limitação para uma maior difusão da técnica na 

ciência do solo. A partir desta consideração, CRESTANA et 

alii (1986) e CRUVINEL (1987) propuseram e construiram um 

minitom6grafo computadorizado de raios X e gama, 

utilizando tecnologia nacional através da UAPDIA-EMBRAPA 

em São Carlos-SP, para estudos em ciência do solo. cujo 

custo é de cerca de vinte a cincoenta mil d6lares. abrindo 

novas possibilidades para uma maior difusão desta técnica. 

Seguindo a mesma linha anterior do trabalho 

de 1983 HAINSWORTH (1986) apresentou um trabalho onde 

estudou a extração de ãgua por uma raiz de rabanete 

submetida a duas condições iniciais distintas de umidades. 

ambas com altas e baixas taxas de transpiração. Comparando 

os dados experimentais obtidos com modelos de aproximações 

analiticas. o autor mostrou que os modelos não descreviam 

satisfatoriamente o processo de extração de ãgua. 

BROWN et alii (1987) revisou alguns 

conceitos da Te para aplicações em meios porosos e 

estudou a distribui~ão espacial da água em três meios 

porosos artificiais distintos. 

ANDERSON et alii (1988) encontrou relações 

lineares entre o coeficiente de atenuação linear e a 

densidade do solo para dois solos e atribuiu diferenças 

encontradas entre esses solos ás diferenças de quantidades 
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de ferro. variando as quantidades de ferro para várias 

amostras de um mesmo solo, obteve também uma rela~ão 

linear entre a concentra~ão de ferro e UH Finalmente 

chama a aten~ão da necessidade de uma rela~ão universal 

entre o coeficiente de atenua~ão linear e a densidade do 

solo. 

CRESTANA et alii (1988) apresenta várlos 

resultados de aplica~ões da TC em pesquisas de solos. 

Entre eles destaca-se a simula~ão dinamica tri-dimensional 

da irriga~ão por gotejamento em uma coluna de solo de 7.5 

cm de altura e 8.3 cm de diametro interno. O fluxo de 

gotejamento foi mantido constante em 4.8 cm 3 /min e mesmo 

assim observou-se dire~ões preferenciais no movimento da 

água, indicando heterogeneidades no solo. 

Outra aplica~ão bastante interessante neste 

trabalho é o estudo da germina~ão de sementes e absorv~ão 

de água pelas raizes. Um acompanhamento peri6dico de uma 

semente de milho germinando num recipiente com solo, 

revelou que do inicio ao fim da germina~ão a intensidade 

da imagem na semente variou de 268 a -16 UH. A região 

negativa indica a presen~a de ar. Conclui-se com esses 

resultados que no processo de germina~ão de uma semente há 

um enorme consumo de nutrientes em certas regiões da 

semente. levando a um volume cheio de ar. 

Outro estudo realizado neste trabalho foi a 

utiliza~ão de tra~adores no acompanhamento da solu~ão do 



50. 

solo com a tomografia diferencial. que ê baseda no 

fenômeno da descontinuidade fotoelétrica presente em 

alguns elementos quimicos. 

Também recentemente JENSSEN et alii (1988) 

utilizou a TC para estudar heterogeneidades em colunas de 

solo arenoso usados em experimentos de transporte de água 

e purificação de águas poluidas. Os resultados mostraram 

que a TC é uma ferramenta bastante àtil para avaliar 

procedimentos de prepararo de colunas de solo usadas em 

experimentos de laborat6rio. 

A TC ainda não foi utilizada, até o 

presente momento, em estudos de compactação do solo. mas 

PETROVIC et alii(1982) citou o grande potencial da técnica 

em estudos dessa natureza, fazendo alguns experimentos 

bAsicos, nos quais detectou problemas como o endurecimento 

do feixe e determinou a sensibilidade para variações de 

densidade. Também CRESTANA (1985) e CRESTANA et alii 

(1988) enumerou várias possibilidades de aplicação da Te. 

Uma delas foi o estudo da compactação do' solo, 

dissertação. 

3.2. Métodos de medidas de compactação do solo 

tema desta 

A quantificação da compactação do solo pode 

ser feita através de medidas de parametros do solo 

diretamente relacionados com o fenômeno, que segundo 
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FREITAG (1971) são. Porosidade (total e distribuição de 

tamanho de poros) e a matriz do solo, que- refletem a 

geometria relativa e orientação das partlculas e espaços 

vazios associados. Esses métodos podem ser divididos em 

três classes : 

a) Estudo da compactação pela medida das 

características do solo alteradas no processo: 

- Medida da densidade (ou porosidade) média. 

- Medida da distribuição de tamanho de poros. 

- Medida da distribuição espacial da densidade em volumes 

infinitesimai3 (suficientemente pequenos). 

b) Estudo da compactação pela medida das 

propriedades do solo alteradas no processo: 

- Medida da condutividade hidrãulica do solo. 

- Medida da difusão de gases no solo. 

- Penetrômetro medida da resistência de penetração de 

uma haste no solo. 

c) Estudo baseado em medidas de transmissão 

de pressões no solo através de transdutores de pressão. 

Abaixo é feita uma revisão dos principais 

métodos de medidas em cada uma das classes descritas : 

a.l) Densldade do solo por gravlmetria 

Os métodos mais comuns de determinação da 
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densidade do solo são baseados no cálculo da massa e 

volume de uma amostra de solo. Em FREITAO (1971) encontra

se uma boa revisão dos principais métodos de medida da 

densidade do solo, concluindo que a maior dificuldade na 

medida da densidade é a determinação do volume, 

principalmente para amostra irregulares. Uma grande 

variedade de métodos foram desenvolvidos para determlnar 

volumes, mas nenhum pode ser considerado ideal para todos 

os casos. 

Para amostras com formas irregulares é 

comum introduzi-las num fluido (por exemplo mercurio) e 

medir o volume deslocado. Quando a amostra é selada com 

parafina, pode ser medido um volume deslocado de água. 

Outra forma de medir o volume é introduzir 

um amostrador no solo. de modo que se obtenha uma amostra 

de volume conhecido. Diferentes tipos de amostradores tem 

sido usados em trabalhos de solo. 

especialmente desenvolvidos para um tipo 

5010. HVORSLEV (1949) faz uma exaustiva 

muitos deles 

particular 

descri cão 

de 

de 

equipamentos e técnicas usadas em amostragens para fins de 

engenharia civil. 

KIEHL (1979) apresenta como principais 

métodos de determinação da densidade do solo, a) Método do 

balão volumétrico, que utiliza um balão de vidro com 

volume constante, no qual é colocado solo fino seco ao ar 

e peneirado; b) Método do anel volumétrico, que utiliza um 
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anel de aço, o qual é introduzido no solo e retirada uma 

amostra; c) Método do torrão impermeabilizado. no qual um 

torrão de solo é envolvido com parafina, de modo a 

impermeabilizá-lo e o seu volume medido pelo volume de 

água deslocado ou pela medida do empuxo na água; d) Método 

da escavação, que consiste em se cavar um buraco no solo, 

pesar a massa (seca) retirada e medir o volume adicionando 

areia ou um balão de borracha cheio de água. 

, 
LAUNDRE (1989) compara os métodos do buraco 

com areia. ou água e amostrador de volume constante. 

chegando á conclusão que não apresentam diferença 

significativa para os três solos testados. 

a.2) Densidade do solo por atenuação de um feixe de raios 

gama 

Através da interação de um feixe de raios 

gama com uma amostra de solo é possível calcular a 

densidade deste solo quando seco. FERRAZ ~ MANSELL (1979) 

fornece uma descrição completa da técnica com inúmeras 

medidas para vários solos do Brasil, nas energias de 60 e 

660 Kev e aplicações em problemas agronômicos praticos. 

a.3) Distribuição de porosidade 

A distribuição de porosidade de um solo 

pode ser obtida através da medida da umidade residual após 

a aplicação de pressões infinltesimais, isto é, da curva 
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caracteristica tensão-umidade. 

Muitos pesquisadores. entre eles BATEMAN 

(1963) e VOMICIL ~ FLOCKER (1961), observaram que a 

compactação está melhor relacionada com a porosidade e a 

retenção de água. no ponto de capacidade de campo do que 

com a sua curva inteira. 

o efeito da compactação pode ser observada 

comparando curvas de distribuição de poros 

estágios de aplicação de compressões num 

em vários 

solo. A 

compactação tende a reduzir a porosidade total e aumentar 

a porção de por0S pequenos. 

b.l) Condutividade de um fl~ido no solo 

MITCHELL et alii (1965) e LAMBE (1960), 

mostraram que ê possivel relacionar a compactação do solo 

com a medida da condutividade hidráulica do solo através 

de testes feitos em laboratório. No entanto a grande 

variação da condutividade hidráulica em pontos distintos 

do solo e o tempo longo das medidas são limitações na 

utilização da medida da condutividade hidráulica como um 

indicador da compactação do solo. 

NIMMO AKSTIN (1988) mediram a 

condutividade hidráulica de um solo submetido a vários 

tipos diferentes de compactação, provocando uma variação 

de 33,3 a 38~ na porosidade total do solo. Neste caso a 

condutividade variou entre 7 x 10-11 e 2 x 10-8 m/s. 
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Da mesma forma CAMPBELL et alii (1986) 

utiliza a medida da taxa de difusão de gases no solo, como 

um indicador do efeito da compacta~ão desse solo. 

b.2) Penetrômetro 

E bastante usado em estudos de compacta~ão 

de solos agricolas e mec~nica de solos. No entanto. 

BOLLING (1985) mostra que além da densidade do solo. a 

medida do penetrõmetro depende do tipo de solo. velocidade 

de penetração e conteúdo de água. Portanto são necessárias 

calibrações para cada condição especial de solo, 

equipamento e umidade. 

No entanto. este método fornece bons 

resultados qualitativos. MANTOVANI (1984) utilizou um 

penetr6metro para avaliar a compactação de um solo 

submetido a vários tratamentos distintos de compressão por 

veiculos e uso de subsolador, mostrando diferenças 

significativas entre os tratamentos. 

SIMMONS ~ CASSEL (1989) relacionaram 

medidas do penetrõmetro com as propriedades fisicas do 

solo. A melhor correlação foi obtida entre o 1ndice do 

penetrômetro (IP) e o logarltimo da condutividade 

hidráulica. Foram obtidas relações entre IP, densidade e 

profundidade. 
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c.l) Transdutores de pressão 

o conceito bàsico da medida da pressão no 

solo é introduzir nele uma célula que experimentarà as 

mesmas pressões num volume equivalente de solo e que 

portanto forneçam a magnitude dessa pressão (COOPER et 

alii. 1957). Essas medidas não revelam o estado de 

compactação diretamente, mas elas fornecem informações que 

em conjunto com medidas diretas de compactação, leva a um 

entendimento do processo mecánico da compactação. 

Segundo FREITAG (1971), existem três 

métodos de medidas de pressões com células sensitivas: 

a) Pressão num fluido; 

b) "Strain gagenj 

c) Cristal piezoelétrico; 

As dificuldades associadas com medidas de 

pressões no solo com células sensitivas. surgem de duas 

deficiências: A célula não responde às forças da mesma 

maneira que o solo e o processo de colocar a célula no 

solo causa perturbação deste. 

Uma boa aplicação do método de transmissão 

de pressões é feita por BOLLING (1985), onde em conjunto 

com o método do penetrõmetro e com relações de calibração, 

estabelece um método de medir a compactação do solo, 

devido ao tràfego de veiculos agr1colas. 
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4. MATERIAIS E METODOS 

E utilizado um tom6grafo computadorizado de 

raios X ou gama de primeira geração (minitom6grafo), para 

obtenção de imagens (por transmissão) de seções 

transversais de obJetos, construido na UAPDIA/EMBRAPA em 

S~o Carlos-SP (CRESTANA et alii, 1986 e CRUVINEL. 1987). A 

figura 19 mostra um esquema em blocos e a figura 20 uma 

foto do equipamento utilizado. 

o sistema fonte-detector é composto de uma 

fonte radioativa emissora de .raios gama ( 24I
Am; E ao 59,6 

KeV) com atividade de 300 mei (1.11 GBq). cristal 
<-------- '-------."--/-

cintilador de NaI (Tl) de 3" x 3" tipo plano e 

fotomultiplicadora. Os colimadores são variáveis e neste 

trabalho são utilizados colimadores de 2mm. A fonte e o 

detector podem ser movimentados num trilho até uma 

dist~ncia máxima de 23 CID. 

Entre a fonte e o detector existe uma mesa 

que efetua movimentos de rotação e translação, na qual ê 

colocada a amostra que se quer fazer a imagem. Esses d01S 

movimentos são realizados por dois motores de passo, que 

são controlados por um computador Apple (8 bits), através 

de uma interface. 



FONTE 
RAIOS GAMA 

Chumbo 

COLlMADOR 

MESA 

ROTACÃO / TRANSL. 

,1~) 
C~ 

~ 
Chumbo 

COMPUTADOR 

(8 bits) 

58. 

DETETOR 

FIQUra 1':1. LJIãQrama de OlOCOS ào tomÓQrato mostrado na rOLO da Í19ura 
20. 

FIgura LU. fotOgratla do tom6grato computadorlzaco de falOS X e gama de 
pnmeIra gera<:ào, conscruioo na UA\:iDIA-EMBHAPA em Sào 
Carlos. 
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Ap6s cada combina~ão de um movimento de 

rota~ão e transla~ão, ê feita a contagem num tempo 

determinado (alguns segundos), do feixe colimado que chega 

ao detector, após interagir com o objeto. Cada f6ton que 

chega ao detector, gera um pulso de amplitude proporcional 

á sua energia. Um sistema composto de pre-amplificador, 

amplificador, analisador monocanal, contador e 

temporizador, conta este pulso e o armazena na memória do 

computador. 

magnético. 

envlando-o posteriormente a um disco 

o tempo total para a aquisi~ão de dados é 

definido em fun~ão de alguns par~metros impostos pelo tipo 

e tamanho de amostra, resolu~ão desejada. precisão da 

medida e pelo equlpamento. Por exemplo. se for escolhido 

um felxe com diãmetro de 2 mm (em fun~ào de uma resolu~ão 

desejada de 2 mm) e uma amostra de 100 mm, deve-se 

utilizar um passo de transla~ão de 2 mm e portanto o 

nômero de colunas da matrlz de dados e matriz lmagem será 

(100/2)-50. Deste modo pode-se obter uma matrlz de ordem 

50 x 50, se for utilizado um passo de rota~ão de 3,6 graus 

(180/50) . 

o tempo de cada aquisi~ão é .escolhldo em 

função da precisão deseJada, ou seJa. é lmportante que se 

tenha uma boa estatistica de contagem para que se tenha 

uma boa precisão. Em primelra aproxlma~ão o erro de uma 

contagem de fOtens é igual a ralZ quadrada deste valor. 

Portanto para se obter uma preclsãe de 2~ é necessárla uma 
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contagem de 2500 fótons. A quantidade de fótons que chega 

no detector é funcão da densidade e do tamanho da amostra. 

Para se aumentar a contagem basta efetuar a medida num 

tempo mais longo. 

Torrao 

I 
/ 

/ 

I 
)---

Trlnchelro 

TOIII09l'oflo 

XI, XI~ ________ XI" 

QOz, X22~_. _____ xiY 

Porllflno 

Amostro 
Fonte (forraol 

"' •• 0 Tomoqr6flco 

Z (perflll 

Motrl!: 1111000111 

Figura 21. Procedimento de coleta e medida de 
numa trlnchelra, utlllzando a 
computadorIzada. 

••• 
.... 4o ........... to -. 

amostras 
técnIca da 

indetormadas 
tomografla 
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A taxa de contagem obtida para uma 

distAncia entre fonte e detector de 100 mm e collmadores 

com diametros de 2 mm é de aproximadamente 5000 cps 

(contagens por segundo). Nos experimentos realizados neste 

trabalho os tempos totais para a aquisição dos dados 

de uma tomografia variaram de 1 a 6 horas. 

A imagem ê reconstrui da por um algoritimo 

matemático (equacões integrais ou convolu~~o), podendo ser 

apresentada no monitor ou na impressora. E possivel também 

imprimir a matriz de dados (f6tons transmitidos) e a 

matriz imagem ( CRUVINEL. 1987). 

Um esquema do procedimento de medida e 

quantifica~ão da densidade e umidade de amostras de solo. 

pela técnica da TC é mostrada na figura 21. 
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Floura 22. Relação experImental entre UM e o coeIlclente de atenuação 
llnear para várIos materlalS. 
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As unidades dos elementos da imagem no 

tomógrafo utilizado n~o são as usuais Unidades Hounsfield 

(UH), mas outra relacionada linearmente com ela e que 

denominaremos Unidades Minitomógrafo (UM). A figura 22 

mostra uma relação linear obtida experimentalmente entre 

UM e o coeficiente de atenuaç~o linear. Substltuindo essa 

relação na eq. (22). obtem-se : 

UM = 5890. (~s • Ds + ~a • e) .........•.... (27) 

A densidade e umidade do solo podem ser 

determinadas numa seção transversal da amostra, usando o 

seguinte procedimento descrito: 

a) Mede-se o coeficiente de atenuação em massa do solo e 

da àgua. Com esses dados, determlna-se a curva de' 

calibração para este solo, utllizando a eq. (27) ; 

b) Faz-se uma tomografia na posição desejada com a amostra 

tnnida; 

c) Seca-se a amostra em estufa à lOSoÇ por 24hi 

d) Faz-se uma nova tomografia na mesma poslção, com a 

amostra seca. ! muito importante a colocação da amostra na 

mesma posição da tomografia anterior, portanto é 

recomendàvel que se faça alguma marca na amostra ao se 

iniciar a medida; 

e) DetermInação da densidade Com os dados da amostra 

seca, e-O. A eq. (27) fica redUZlda a UM, - 5890'P-s.DS 
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Portanto para cada pixel da imagem. calcula-se com os 

valores de UM. as densidades correspondentes;. 

f) Determinação da umidade: Para a lmagem da amostra 

úmida, e > O. portanto: UM 2 - 5890. ( p.$ . Ds + jJ. a' e ). Para 

cada pixel da imagem, calcula-se a umidade a partir da 

subtração dos 2 valores de UM correspondentes: 

UM 2 - UM I - 589 O. ~ a • e 

4.1. Atenuação de um feixe de raios X ou gama 

4.1.1. Medidas do coeficiente de atenuação em massa de 

solos e outros materiais 

o minitom6grafo descrito anteriormente pode 

ser utilizado para medidas de coeficiente de atenuação em 

massa. Para isso. basta desconectar a interface e assim o 

sistema nuclear pode ser utilizado manualmente. 

o coeficiente de atenuação em massa é 

calculado medindo-se o nâmero de f6tons incidentes (Io ). 

emergentes (I), a espessura da amostra (X), sua densidade 

média (Ds) e substituindo-os nas eq. (15) e (16); 

São utilizadas como amostras, uma relação 

de 18 solos, coletados na USlna Sta Bãrbara em Sta Bãrbara 

d'Oeste-SP. dois solos da região de São carlos (LVA e LVE) 

e outro de Barretos-SP (LVA). 

ÀS medidas são feitas com solo seco em 
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estufa a 105°C, peneirado em malha de 1 mm e acondicionado 

:$ 
em recipientes de acrllico (25 x 2S x SOmm). São feitas 

também medidas dos coeficientes de atenuaç~o em massa para 

água destilada e aluminio. 

4.1.2. Correlação entre coeficiente de atenuaç~o linear 

e densidade do solo 

Neste experimento s~o utilizados dois 

solos, um latossol vermelho escuro da região de Araras-SP 

e um latossol vermelho amarelo da região de São Carlos-SP. 

As amostras são coletadas numa trincheira, 

com anéis volumétricos (aço) de raios e alturas iguais a S 

em. Essas amostras são secas a lOSoC por 24 h e então suas 

densidades são calculadas, medindo-se suas massas e os 

volumes dos anéls. Depols disso o coeficlente de atenuação 

linear ê determinado para todas as amostras. medindo-se o 

feixe emergente (I) e incidente (lo) e usando o valor da 

espessura do solo (x). 

4..2. Tomografia calibração e quantificação 

Uma calibração deve ser feita para cada 

tipo de solo, para que se possa quantlflcá-lo em termos de 

densidade e umidade. Para tanto basta medlr o coeficiente 

de atenuação em massa para este solo e para a água. 

Para uma dada imagem de uma amostra, a 

quantificaçao da densidade e umidade pode ser feita em 
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termos da média ou moda dos valores da amostra. Fazendo a 

distribuição de frequências dos dados de uma imagem é 

possivel estudar a homogenidade da amostra, pois quanto 

mais homogênea, menor a dispersão dos dados em torno da 

moda e menor a diferença entre a média e a moda. 

Quando a amostra é heterogênea. o estudo é 

feito analisando as varlações através dos dados da matriz 

imagem. Isso pode ser feito analisando um perfilou uma 

média deles, numa direção de interesse. 

Nestes experimentos que se seguem. são 

utilizados colimadores com di~metros de 2 mm. Deste modo, 

utilizando passos de translação de 2 mm defIne-se uma 

resolução de 2 mm. 

Os recipientes utilizados nos experimentos 

com amostras de solo deformado, peneirado em peneira de 1 

mm, são de acr11ico (3 mm de espessura) e têm dimensões 

internas de 25 x 25 x 50 mm 3 • 

4.2.1. Relaç~o entre UM e Os 

São utulizadas amostras de um Latossol 

vermelho Escuro, da região de Araras-SP. No preparo das 

amostras, o solo ê seco á 105°C e penelrado com peneIra de 

1 mm. Esse solo ê lntroduzido nos recIPlentes de acr111co. 

de modo a se obter 8 amostras com densidades distlntas e 

homogêneas. 
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Para cada recipiente ê feita uma Imagem de 

uma seção transversal. Na região da Imagem referente ao 

solo. faz-se uma média das UM. À densidade de cada amostra 

ê calculada por gravImetrIa e então esses dados são 

apresentados num gráfico UM vs Os. 

4.2.2. Relação entre UM e e 

São utIlIzadas amostras de um Latossol 

Vermelho Amarelo. da regIão de Barretos-SP. No preparo das 

amostras. o solo ê seco, peneIrado (lmm) e Introduzido nos 

recipientes de acrílico. de modo a se obter 8 amostras com 

densidades constantes e homogêneas. 

Para cada reciPIente ê feita a imagem de 

uma seção transversal e obtida a média das UM no interior 

desta . À umidade de cada amostra ê medida por transmissão 

direta de raios gama. Os dados são apresentados num 

gráfico UM vs 6. 

4.3. Estudo de compactação dos solos por tomografia 

4.3.1. Finas camadas de solo compactado (laborat6rio) 

Neste experimento é utilizado um Latossol 

Vermelho Escuro, da regIão de São carlos. seco e peneirado 

(1 mm), cUJO coeficiente de atenuação vale 0,342 cm 2 /9. 

Portanto sua equação de calibração é: 

UM - 2014.Ds + 1196.6 
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As amostras são feitas utilizando os 

recipientes de acrílico, conforme mostra a flgUra 23. Para 

se obter essas amostras, utlliza-se dois pedaços de 

alumimio com as faces planas e dimensões de 24 x 24 x 100 

mm~ de tal modo que esses possam ser usados para compactar 

uma certa quantidade de solo (umidecido para facllitar a 

compactação e aderência), na região central do reciplente. 

Solo O.formado 
não CcrnpoctadQ (O 2 I 

Figura 23. Amostra para o estudo de camada de solo compactado. 

Depois disso. preenche-se o restante do 

recipiente, com solo peneirado e leva-se novamente â 

estufa para secagem. 

Com essas amostras. são feitas imagens de 

seções transversais e essas quantificadas em termos de 

densidade através da matriz imagem. analisando-se perfis 

na direção perpendicular â l~mina compactada. Para cada 

imagem ê obtido um perfil médio e então os dados são 
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colocados num gráfico, com a densidade na ordenada e a 

distancia na amostra na abscissa. 

4.3.2. Compactação por compressão (laborat6rio) 

o solo utilizado neste experimento é o 

mesmo do item anterior (4.3.1). As amostras são feitas, 

utilizando os recipientes de acrilico, de modo a se obter 

amostras com densidades homogêneas em todos os 

recipientes. 

A essas amostras são fornecidas certas 

quantidades de água. de modo a deixá-las com umidades 

iguais a zero (seca), 0,10; 0,20; 0,30 e 0,36 g/g. 

utilizando a montagem da figura 24. 

imprimi-se uma pressão de 0,8 MPa, na superficie superior 

de cada amostra, por um certo tempo. até que cessem as 

deformações no interior do solo. 

Depois disso, as amostras são secas e então 

analisadas pelo tom6grafo, num pla'no paralelo ao el~p de 

aplicação da pressão. 

AS amostras são quantificadas em termos de 

densidade, em perfis paralelos ao eixo de aplicação da 

pressão, de modo a caracterizar as deformações nesta 

direção. 

densldade 

abscissa. 

Esses dados são apresentados num gráfico. com a 

na ordenada e a distancia na amostra na 
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Figura 24. EquiRamento utllizado na compactação de amostras de solo por 
compressão estàtica. 

SOLO REVOLVIDO 

SOLO NÃO PERTUBADO 

BASE DE CONTATO -AMOSTRA -----t""'- SOLO - IMPLEMENTO 

(TORRÃO) 

Figura 25. Representação esquemàtlca da coleta de amostras. após a 
passagem de lmpiementos agr1colas no solo. 
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4.3.3. Compactação por compressão de implementos (campo) 

Neste experImento ê utilizada uma área 

experImental do lAA/PLANALSUCAR em Araras-SP, cujo solo é 

um Latossol Vermelho Escuro. O coeficiente de atenuação 

deste solo vale 0,433 cm 2jg, portanto sua equação de 

calibração vale: UM - 2550.Ds + 1196.6 

As amostras são coletadas com um 

instrumento cortante, de modo que se obtenha amostras 

indeformadas (torrões), ap6s a passagem de um implemento 

sulcador, conforme ilustra a figura 25. 

condições 

Sã.o 

distintas 

realizadas varias 

de densidade. 

abertura das laminas do implemento. 

Ap6s cada coleta, 

amostragens em 

umidade peso e 

as amostras sâo 

envolvidas com parafina fundida para que conservem suas 

umidades originais e possam ser levadas ao laboratório sem 

se quebrarem. Com uma caneta porosa. anota-se a direção na 

Qual as pressões agiram nessas amostras. 

Ap6s ser retirada a parafina das amostras, 

essas são secas e então feitas imagens de seções 

transversaIs paralelas a direção de propagação das 

pressões, de modo a se caracterIzar as deformações 

causadas neste solo, devido á compressão do implemento. 
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4.3.4. Tomografia vs PenetrOmetro (campo) 

utilizada uma àrea experimental na 

UEPAE/EMBRAPA em São Carlos. cujo solo é um latossol 

vermelho escuro, com um coeficiente de atenua~ão de 0,342 

cm 2 /g. Essa àrea no passado, foi extensIvamente utilizada 

para o cultivo de cereais e atualmente apresenta um 

acentuado problema de compactação causado por implementos 

(pé de arado). 

Nesta àrea são abertas duas trincheiras, 

separadas por uma dist~ncia de 10 metros. com dimensões de 

1.5 x 1.5 x 1.5 m3 • Nessas trincheiras, são coletadas 

amostras em, forma de torrões indeformados, de modo a 

caracterizar o perfil de densidades na profundidade. Essas 

amostras são retIradas da parede da trIncheIra, com uma 

ferramenta cortante e envolvidas com parafina derretida, 

de modo que possam ser transportadas até o laboratório com 

seguran~a. evitando que se quebrem. Na superfície da 

parafina faz-se urna marca do eixo Z (profundidade), com 

uma caneta porosa, para não se perder a referência. 

A figura 21 apresenta um esquema da coleta, anàlise e 

quantifica~ão dessas amostras. 

Ao redor das duas 

sondagens com um penetrOmetro 

trincheiras. 

de Impacto 

faz-se 

(modelo 

lAA/PLANALSUCAR/STOLF) para vàrias situa~ões de umIdades 

e retiradas amostras para o cálculo das umidades á base de 

massa. 



A fiqura. 26 mostra um 

experimento descrito. 

Amostragem com 
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esquema. do 

Figura 26. Representa~ão esquematlCa da. coleta 
trlncnelra e medldas com penetr6metro. 

de amostras numa 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.1. Atenuação de um feixe de raios gama 

5.1.1. Medidas do coeficiente de atenuação em massa de 

solos e outros materiais. 

Tabela 1~. Coeficiente de atenuação em massa para várIos solos. 

--------------------------------------------------------------
TIPO NflMERO COEFICIENTE DE DESVIO 
MATERIAL MEDIDAS ATENUACAO(cm2 jg) PADRÃO 
--------------------------------------------------------------
AGUA DESTILADA 68 0.200 0.002 
ALUM!NIO 4 0,255 0,004-
SOLO LVE (S~o Car los) 4 0.342 0,007 
• LVA ( lO lO ) 23 0.284- 0.005 
'" LVA (Barretos) 11 0.286 0,002 .. LVE (Araras) 13 0.432 0.005 
'" LVd (Sta Bárbara) :3 0,304- 0.005 .. TE ( ,. .. ) 2 0.416 0.007 .. LRd ( .. lO ) 1 0,378 
lIt PV ( .. .. ) 1 0,265 

. .. PV ( .. ,. 
) 1 0,258 .. PV ( .. .. ) 1 0.271 .. PV ( .. .. ) 1 0,286 

lIt PE ( .. .. ) 1 0.273 
lIt LRe ( .. .. ) 1 0,411 .. r.AD ( lO .. ) 1 0.313 .. r.AD ( lO .. ) 1 0.291 .. LAO ( .. • ) 1 0.256 
'" TE ( .. .. ) 1 0.378 ., 

TE ( lO li ) 1 0.312 .. GHd ( .. lO ) 1 0.396 .. PV ( .. lO ) 1 0.277 .. PE ( lO .. ) 1 0,255 
--------------------------------------------------------------
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Vários coeficlentes de atenuação em massa 

de solos. água e outros materialS foram medidos na energia 

de 60 Kev. Esses dados são apresentados na tabela 11. 

OS resultados mostram uma variação média em 

torno de 1%, no cálculo do coeficiente de atenuação em 

massa. Precisão semelhante f 01 encontrada por FERRAZ ~ 

MANSELL (1979). Para os mais variados tipos de solos, os 

coeficientes de atenuação possuem uma grande variação, 

indo de aproxlmadamente 0,25 cm 2 Jg para solos com altos 

teores de areia, á aproximadamente 0.43 cm 2/g para solos 

argilosos e com altos teores de ferro. 

5.1.2. Correlaç~o entre o coeficiente de atenuação linear 

e a densidade do solo 

o coeficiente de atenuação linear de um 

solo. possui uma correlação linear com a densidade deste. 

conforme mostra a eq. (22). Na figura 27 é mostrado o 

resultado do experimento conduzido para determinar esta 

correlação. Abaixo são apresentadas as regressões obtidas: 

(LVE-Araras), ~ = 0.032 + 0.406 • Os 

(LVA-S. CarlOS), U = 0.001 + 0.275 • Os 

Como esperado, obteve-se uma correlação 

linear. onde os coefic~entes angulares das retas são 

aproxlmadamente 19ualS aos coeficientes de atenuação em 

massa desses solos. 
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FIgura 27. MedIdas do coeflclente de atenua~ão lInear para amostras de 
varIas denSIdades em dOlS solos. 

5.2. Tomografia: Calibraç!o e Quantificaç!o 

A figura 28 mostra duas ImagenS (amostra 

umida e seca) de uma mesma se~ão transversal de uma 

amostra de solo LVE-S!o Carlos-SP (peneIrado - 1 mm). 

Nas figuras 29 a) e b) são apresentados os 

dados da região central da matrIZ Imagem da amostra, 

quando Úmida e seca respectivamente. 



a) 

~ .. '" ..... .. , 

Imagem: Ui 
Intensidade: 

: 

*" •• 

Imagem: Si 
I nterls idade: 

UAPD 1 A-Er-1BRAPA 

SAO 

Res.: <26x76) i976 pix 
max = 2753 

UAPDIA-EMBRAPA 

SAO CARLOS-SP 

max 

Res.: (26x76) i976 pix 
max = 2233 

76. 

Figura 28. Imagens de uma seção transversal de uma amostra de solo !lnO 
penelrado, quando Umldo (a) e seco tO). 
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a) 2673 2697 2675 ?2b27 2621 2645 2541 
UM1 = 2683 2628 2753 2715 2676 ·2679 2597 
(MATRIZ 2667 2739 2743 2691 2673 2682 2627 

IMAGEM 2642 2698 2724 2653 2641 2701 2639 
ÚMIDA) 2650 2694 2730 2690 2655 2672 2675 

2608 2734 2684 2676 2640 2657 2622 
2629 2722 2636 2604 2609 2544 2453 

b) 
2160 2121 2152 2151 2070 2070 2010 

UM2 = 2092 2152 2153 2132 2116 2062 1989 
(MATRIZ 2116 2233 2172 2144 2139 2109 2084 

IMAGEM 2064 2232 2170 2165 2119 2103 2055 
SECA) 2125 2156 2198 2208 2149 2107 2065 

2098 2186 2178 2179 2125 2149 2023 
2080 2115 2135 2102 2039 2022 1953 

1.072 1.053 1.068 1.068 1.028 1.028 0.998 

c) 1.039 1.068 1.060 1.058 1.050 1.024 0.987 
1.050 1. 109 1.078 1.064 1.062 1.047 1.035 

Ds = 1.023 1.108 1.077 1.075 1.052 1.044 1.020 
(g/cm1) 1.055 1.070 1. 091 1.096 1.067 1.046 1.025 

1.042 1.085 1.081 1.082 1.055 1.066 1.004 
1.033 1.050 1.060 1.043 1.012 1.004 0.970 

0.436 0.489 0.444 0.404 0.468 0.488 0.451 
d) 0.502 0.404 0.525 0.495 0.475 0.524 0.516 

0.468 0.420 0.485 0.464 0.453 0.486 0.461 

6= O. '>91 0.396 0.470 0.414 0.443 0.508 0.496 
(cm1/cm' ) 0.446 0.457 0.430 0.404 0.430 0.480 0.509 

0.433 0.465 0.430 0.422 0.436 0.433 0.508 
0.466 0.515 0.425 0.398 0.426 0.484 0.443 

Figura 29. Partes das matrIzes Imagens da tomOgrafIa mostrada na fIgUra 
28. quando àmIda (a; e seca (b) e das matrIzes denSIdade 
(C) e umIdade (d). 
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Nas figuras 29 c) e d) são mostrados os 

resultados das densldades e das umldades, referentes á 

essa mesma reglaO central, conforme procedlmento de 

cálculo descrito no capitulo 4. 

Neste exemplo, obteve-se ma~rlzes de ordem 

26x76 e cada elemento representa um pixel de 2 x 2 mm z . A 

ordem da matriz e definida em função do tamanho da amostra 

e da resolução pretendida. 

Essa amostra de solo, possui uma densidade 

e umidade bastante homogêneas, pois foi preparada com soló 

seco e peneirado. usando um recipiente de acr1lico de 

dimensões 25 x 25 x 50 mm 3 • 

As figuras 30 a) e b) apresentam as 

distribuições de frequências dos dados das figuras 29 

a) e b). Os resultados mostram uma dispersão de 

aproximadamente 60 UM, em torno dos valores médios, que no 

caso são estatistlcamente ldêntlcos ás suas modas. Essas 

dlspersões são devldas á oscilação eletronica do sistema, 

comportamento estatlstlCo e espalhamento da radlação. 

As variãnclas, tanto nos dados da matrlz da 

amostra timlda como da seca. foram de aproxlmadamente 2%. 

A figura 31a) mostra um perfll médio de UM, 

para as duas lmagens. Esses dados não revelam varlações 

signiflcatlvas, o mesmo ocorrendo com os perfis medlos de 

densldades e umidades da amostra (figura 31b). 
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Figura 30. DIstrIbuIçoes de frequêncIâs dos dados das fIguraS 29 a) e 
oi, para a amostra àmIda (a) e seca (b), respectIvamente. 
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rlQUra 31. Perfis das UM (a), denSldades e umIdades (b), relatIvoS às 
Imagens da !lgUra 2tl. 
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5.2.1. Dependência linear entre UM. Os e e 

Nas figuras 32a e 32b pode-se observar uma 

dependência linear entre UM, Ds e e. Esses resultados 

confirmam a linearidade mostrada na eq. (27), quando um dos 

par~metros Os ou e for mantido constante e o solo não for 

expansivo. 

5.3. Estudo da compactação de solos por tomografia 

5.3.1. Finas camadas de solo compactado (laboratório) 

A figura 33 mostra as tomografias de duas 

amostras de solo com finas camadas de solo compactado, de 

4 e 8 mm. 

Devido ao tipo de apresentação gráfica da 

matriz imagem. que é de pontos aleat6rios num pixel com 

escala variável, esta não fornece uma boa definição visual 

da lámina compactada. No entanto. através da quantificação 

em perfis (figura 34) pode-se analisar de uma forma mais 

segura, as regiões compactadas das amostras. 

As densidades das camadas foram de 1,49; 

e 2 1,46 e 1.33 g/cm 3 para as camadas de 8, 4 

respectivamente. 

são devidas ás 

As diferenças nos valores da densidade 

variações de construção das amostras, 

artefatos gerados entre regiões com mudanças abruptas nos 

coeficientes de atenuação e resolução, já que neste caso a 

resolucão foi de 2 mm. 
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F1QUra 32. Correla~ao entre UM. a denSldade (a) e a UMldade do solo 
(.o) • 
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Figura 33. Imagens de duas amostras de solo com tInas camadas de 5010 
compactado. 
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5.3.2. Compactação por compressão estàtica (laboratório) 

Na tabela rIr são apresentados os 

resultados para cada reciPiente, da densidade médIa 

inicial. da umIdade e da densidade médIa após a compressao 

por urna pressao de 0,8 MPa. A figura 35 mostra as lmagenS 

das seções transversaIs de cada amostra e a figura 36 

mostra um gràfico da densidade médla final pela umidade, 

com os dados da tabela 111. 

Tabela lI!. Resultados obtidos por gravimetria para amostras 
compactadas pelo teste de proctor (màxima compactação). 

RECIPIENTE DENSIDADE UMIDADE DENSIDADE 
INICIAL FINAL 

N. (9/cm 3 ) (g/g) tg/cm 3 ) 

----------------------------------------------
1 1.04.1 0.08 1,189 

2 1,036 0,10 1.307 

3 1.04.0 0.20 1.578 

4 1.051 0.30 1,541 

5 1.056 0,36 1,522 
----------------------------------------------

Neste gràfico pode-se observar que a 

densidade do solo aumenta com o teor de água até atinglr 

um máximo e depOIS decresce. Isso ocorre, POIS a 

estabIlidade dos agregados diminui com o aumento de 

umidade no solo e aSSIm para uma dada pressao eXlSLe uma 

certa umIdade lumldade de compactação máXIma). na qual 

todos os poros saturam com a compactação. AumenLando aInda 

maIs a umIdade, a água serà expelIda do reCIpIente e 
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u = 0.10 g/g 
'. 

'. 

Intensidade Máxima = 2431 Intensidade Máxima = 3055 

u = 0.20 gl q,. •• 

." 

.' . 
: 

.. _ .. :.- , : . 
'. 

Intensidade Máxima = 3321 instensidade Máxima = 3335 

u = 0.36 g/g ~ 

Intensidade máxima = 3290 

F19ura 35. lmaqens de amostras de solo LVE-sao carlos, compactadas com 
várIOS teores ae água. 
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F1Qura 37. Processo de compacta~ao com carga constante e vàrlas 
UBldades, eVldenclando a mâxlma compacta~ao. 
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conjuntamente com esta, particulas de solo. Deste modo a 

densidade média flnal decresce. Este processo descrlto. é 

esquematizado na figura 37. 

Isso é eqUivalente a se manter uma 

determinada umidade constante e se aumentar a pressão. 

Neste caso também existlrà uma pressão na qual a densidade 

média final serà màxIma, devldo à acomodação da àgua nos 

poros. A partlr desta pressão haverà também dimInuição da 

densidade devido à perda de massa. 

Os resultados obtidos pela quantificação 

das imagens por tomografia computadorIzada em perfis. são 

apresentadas- na figura 38. Nela pode-se observar os 

gradientes de densidades e o alcance das pressões 

transmitIdas ao longo da amostra. 

Os gradientes de densIdades são em primeira 

aproximação, linhas retas. 

Para o solo seco ao ar e com umidade 

inicial de 10%, os gradientes são retas paralelas e o 

alcance menor que o comprimento da amostra. Quando o 

alcance ultrapassa o comprlmento total da amostra (curvas 

referentes às umldades 20, 30 e 36~) as retas mudam a 

inclinação. Para as umIdades de 30 e 36% houve perda de 

massa e portanto houve uma deformação da amostra pr6ximo 

ao contato solo-compactador, como pode ser observado na 

figura 38. 
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rlQUra 3~. Quantlflcação dos perfis, em termos de densldade do solo, de 
amostras compactadas com vàrlas umloades e pressão de 0,8 
!'1Pa. 

5.3.3. Compactaçao por compressao de implementos (campo) 

Analisando-se amostras de solo coletadas 

após a passagem de sulcadores em várias condlçoes de 

umidade e estrutura do solo, obteve-se aumentos de 

densldade na dlreção de propagação das pressões, desde 

0.08 g/cm 3 até praticamente zero, dependendo das condições 

fislcas do solo e forma de utilização do lmplemento em 

cada experlmento. 



89. 

Primeira amostragem (Araras - set/87) 

Coletou-se as amostras numa área de tráfego 

intenso após a passagem de um sulcador. A densidade média 

do solo estava em torno de 1.65 g/cm3 e a umidade em torno 

de 0,20 cm 3 /cm3 • A figura 39 mostra a quantificacão num 

perfil médio da matriz imagem de uma das amostras 

coletadas. a qual como se vê, não apresenta nenhuma 

tendência significativa de aumento da densidade do solo. 

;-
e 
lO .... ... 
: 
Q 

o ... 
o 
<li 

o 
Q 

1.11 
Q 

ª .,. 
Z 
1.11 o 

1.130 ,..-----------------------, 

1.70 

1.60 • • 

Solo LVE • Araras 

li Clmostraoem {set /671 

§ 11 0.20 em./em' 

1,50 1..-__ --1 ___ -l... ___ -I-___ ~ ___ I..._ __ -..J 

o 10 20 30 40 50 60 

COMPRIMENrO DA AMosrRA (X. Iftm J 

F1QUra 39. PerÍil de densldades numa amostra coletada após a passage. 
de um sulcador (la. amostrage.,. 

Segunda amostragem (Araras - jan/88) 

As amostras foram coletadas numa área Já 
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preparada para o plantio de cana de açõcar, cuja denSIdade 

e umidade do solo estavam em torno de 1.3S g/cm 3 e 0.13 

cm 3 /cm3 respectlvamente. 

Na figura 40. vê-se a quantificação do 

perfil de densidades de uma dessas amostras. Nela observa

se um gradlente negatIvo no perfIl, desde a extremidade 

esquerda 

direita 

(contato sola-implemento) 

da amostra. Na tabela 

até a extremIdade 

IV encontram-se OS 

resultados das anállses das outra amostras coletadas. O 

aumento médlo de densldade no perfil foi de 0,07 g/cm3 • 

TerceIra amostragem (Araras - ago/S8) 

Neste experimento a densidade e a umldade 

média do solo estavam em torno de 1,52 g/cm3 e 0.15 cm3 /cm 3 

respectivamente. 

o resultado gráfico da quantlficação do 

perfil de uma amostra está mostrado na fIgura 41. Os 

resultados dos aumentos de densldade causados nas outras 

amostras coletadas, são apresentadas na tabela V. 

AnalIsando esses resultados. observa-se um 

aumento de densidade na regIão que esteve em contato com o 

sulcador. O alcance da compactação foi de aprOXimadamente 

20 mm e o aumento médIO fOl de 0,08 g/cm 3 • 
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Figura ~O. Per!l!' de densldades numa amostra coletada apÓs a passagem 
de um sulcador (2a. amostragem). 
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Tabela IV. Resultados das quantificações dos perfis de densidade das 
amostras coletadas ap6s a passagem de um sulcador no solo 
(2a. amostragem). 

-----------------------------------------------------------_. 
AMOSTRA DENSIDADE UMIDADE DENSIDADE AUMENTO 

MEDIA MEDIA MAXIMA DENSIDADE 
N. (gjcm3 ) tcm 3 jcm3 ) (gjcm3 ) (gjcm3 ) 

------------------------------------------------------------
1 1,321 0,162 1.386 0.08 

2 1,361 0,100 1,465 0.08 

3 1.387 0.100 1,437 0,05 

4. 1.242 0,157 1.327 0,06 

5 1.283 0,125 1,341 0,05 

6 1.284 0,136 1.397 0,09 

7 1.274 1,341 0,08 

8 1,276 1.319 O,Q3 
------------------------------------------------------------

Tabela v. Resultados das quantificacões dos perfis de densidade, das 
amostras coletadas ap6s a passagem de um sulcador no solo 
(3a. amostragem). 

AMOSTRA DENSIDADE DENSIDADE AUMENTO 
MEDIA MÁXIMA DENSIDADE 

N. (9/0l3) (9/013) (gjcm3 ) 

----------------------------------------------------
1 1.52 1,58 0.06 

:2 1.65 1.73 0,08 

3 1.56 1.63 0.07 

4- 1.51 1.51 0,00 

5 1.52 1.52 0.00 

6 1.53 1.62 0,09 
---------------------------------------------------_. 
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5.3.4. TomoQrafia vs Penetrõmetro 

A fi~ura 42 mostra os resultados da análise 

das amostras da trincheira 1. O perfil de densidade 

representa uma média dos perfis denSIdade na tomografia a 

cada 2 mm. Nota-se uma região compactada com Os - 1.5 g/cm3 

em torno de 5 cm. A partir desta profundidade a denSIdade 

decresce de uma forma aproximadamente lInear. 

Para as sondagens com o penetrõmetro ao 

lado da trincheira, observa-se que a umIdade influencia 

sensivelmente o espectro do penetrõmetro. Quanto mais 

àmido o solo, mais mascarada fIca a regIão compactada e 

quanto mais seco este solo. mais o perfil do penetrõmetro 

se assemelha ao da densidade do solo pela tomografia. 

Os resultados obtidos da trIncheira 2 

(fIgUra 43} mostram também uma regIão compactada com 1.5 

g/cm 3 • a partir de 12 em. A partir dai, ocorre um 

decaimento aproximadamente linear da densidade com a 

profundidade, como na trincheira 1. 

Comparando os dados obtidos na trincheira 1 

com os da trincheIra 2 observa-se uma certa 

varIabilIdade entre os perfis de denSIdades, ·mas uma mesma 

tendência dos dados. A diferença desses resultados podem 

ser atrIbuIdos á varlabilidade da área e á diferença de 

nivel das superficles das duas trInchelras, Já que f 01 

necessárlo se retirar uma camada de apoxlmadamente 15 cm 

da superf1cie. por estar com muito mato. 
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~ ____________________________________________ 112 

• .;. TomO<;}fafia 

• - Penetrômetro 

n -Umidade em Massa 

9 

14.9.,. 15.1 0
/. 

3 

1.1 12.3"1'. 

~~JL __ ~ __ ~ __ ~~~~~~~~~~~~~~U-~~~~~O 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

PROFUNDIDADE (Z. em) 

F1QUr& 4J. Perrll de densldades na trlnchelra 2 com a Te e lmpactos por 
dec1metro com penetremetro. 



6. CONCLUSOES 

Para 

alcançados, dIscutir 

avaliar se os 

as Implicações 

objetivos 

do trabalho 

96. 

foram 

e a 

import~ncia da metodologia desenvolvida, são feitas os 

seguintes comentárIoS : 

a) A TC é uma técnIca que permIte o càlculo 

da distrlbu~~ão de densidades numa seção transversal (ou 

no vOlume) do solo. Como fOI mostrado na se~ão 2.2. são 

bastante conhecidas as relações de dis~rlbulção de 

pressões no solo através de medidas com "strain-gage", mas 

as relações pressão-deformação são conhecIdas apenas 

empiricamente numa amostra de solo (somente o seu valor 

médio). A TC abre a possibilidade da obtenção de relações 

pressão-distribuição de deformações (espacialmente), como 

por exemplo as curvas da figura 38. tornando possivel um 

entendimento ~ais completo do processo de compactação do 

solo. 

b) A resolução espacIal da imagem 

tomogràflca prodUZIda pelo equIpamento utIlizado 

(minitom6grafo) fOI da ordem de 2 mlllmetros. portanto a 

denSIdade e umIdade do solo. podem ser determInadas num 
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elemento de volume de (2 x 2 x 2)mm 3 , no interIor de uma 

amostra de solo. 

c) A vari~ncla dos elementos da imagem 

(pixel) em amostras homogêneas de solo com espessuras 

entre 30 e 100 mm foi de 2%. Para os solos utilizados isto 

equivale em média a um desvio padrão de 50 UM nos pixels e 

de 0,02 g/cm3 e 0,03 cm 3 jcm 3 na densIdade e umidade 

respectivamente. 

d} Comparada com outros equipamentos ou 

técnicas de medida, tira-se as seguintes conclusões: 

d.l) A Te é mais precisa que a técnlca do 

penetrômetro J pois pode fornecer um perfil de densidades 

com preclsão de milímetros ao passo que o penetrômetro 

fornece um perfil de impactos por decímetro com preCIsão 

de vArios centimetros. o perfil de impactos por decímetro 

é altamente dependente da umidade do solo, mas a medida 

que o solo torna-se seco este se aprOXlma do perfil de 

densidades. No entanto, o penetrômetro possui a vantagem 

de fornecer uma medida rápida no próprIO campo. de ser 

facilmente manuseado e ter um pre~o bastante acess1vel. 

d.2) Comparado com métodos gravimétrIcos. a 

primeira vista parece ser menos preciso. pois medldas de 

massa e volume podem ser feitas com bastante precisão. No 

entanto, deve-se levar em conta a confiabllidade e a 

representatlvidade da 

possível analisar-se 

amostragem, Já 

amostras realmente 

que com a TC 

lndeformadas e 
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gravimetricamente quase sempre a amostra é perturbada. 

Outra vantagem da Te é a resolução, pois esta é de 

mil1metros e na gravImetria dificilmente é melhor que Scm 

e finalmente a TC possibilita a obten~ão de lnforma~ões 

sobre o interior da amostra, enquanto que a gravImetria 

fornece valores médios. 

e) Para o sistema de medida utilizado, a 

imagem apresentada na tela do computador ou na Impressora 

não ê tão importante. pois ê maIS fàcll utilizar a matriz 

imagem para se quantificar a distrIbui~ão de densidade e 

umidade do solo. 

f) Pelos gràficos da figura 32, observa

se que o coeficIente angular da reta referente à densIdade 

é bem maior que da reta da umIdade e portanto a 

sensibilidade para medida da densidade ê maior que a da 

umidade. Essas sensibIlidades podem ser aumentadas, usando 

uma fonte de raios gama de menor energIa (ou raios X). de 

modo que os coeficientes de atenua~ão em massa do solo e 

água e consequentemente as lnclinações das retas, sejam 

maiores. 

g) Não foi conSIderado neste trabalho. a 

variabilidade espacial existente nos solos. No entanto 

acredita-se que a TC seja uma boa ferramenta para tais 

estudos, pois em pequena escala, pode fornecer dados não 

acessiveIs por outras técnIcas e em escala de campo pode 

fornecer uma boa caracteriza~ão local. 
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A conclusão final deste trabalho é que a Te 

pode ser utilizada em estudos de compactação de solos com 

um desempenho superlor às técnicas convencionals e com 

isso abre-se novas perspectivas para o estudo deste 

processo, que é de grande relevancia atualmente. 
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7. SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS 

1) A carcterização detalhada de um perfil 

de densidade obtida pela Te, tal como a obtida neste 

trabalho, sugere que lsto possa ser felto em escala de 

campo para se caracterizar o nivel de compactação em 

determinadas áreas. Deste modo. um trabalho possivel de 

ser executado e que pode trazer rezultados bastante 

elucidantes sobre a correlação entre compactação e manejo, 

seria a caracterização de diversas áreas, as quais durante 

vários anos foram utilizadas para o plantio com manejos 

diferenciados. Assim, seria possivel se correlacionar o 

estágio de compactação do solo com o tipo de manejo 

utilizado e o tempo de cultivo, utilizando uma técnica de 

medida da densidade bastante precisa e de alta resolução, 

comparada com técnicas convencionais. 

2) Outro trabalho bastante interessante 

seria determlnar a nível de laborat6rio. a influencia dos 

fatores pressão, tipo de solo, textura e outros. no 

processo de compactação. tal como foi felto com a umldade. 

3) Do ponto de vista do equipamento algumas 

modificações poderlam ser implementadas de modo que a 
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resolução e a precisão melhorassem e o tempo de medida 

diminuisse. 

Para diminuir o tempo seria necessário uma 

fonte de ralOS gama com maior atividade da utilizada ou 

uma fonte de raios X. Atualmente há na UAPDIA-EMBRAPA um 

projeto, em fase final, de constru~ão de um raio X para 

ser acoplado neste mlnitomografo. 

A resolu~ão pode ser melhorada fazendo-se 

passos menores na mesa tomográfica e espessura do feixe 

mais fino. Isto também já está sendo implementado no 

minitom6grafo da UAPDIA, de modo a se obter imagens com 

resolu~ão submilimétrica. 

A precisão do equipamento será melhorada em 

função de um bom compromisso entre uma boa resolução 

estabilidade do sistema eletrônico e a utilização de 

energias de radia~ão mais baixas e atividades mais altas. 

Com este novo impulso na instrumentação 

deste minitomografo, novas fronteiras se abrem para 

futuros estudos. Entre eles tem-se o estudo din~mico da 

água no solo e a possibilidade do acompanhamento do 

crescimento de raizes e sua interação com a matriz do 

solo, água e nutrientes. Outras possibilidades seriam 

estudos de lnteração de poluentes, pesticidas, etc, com a 

matriz do solo, que são atualmente problemas de grande 

relev~ncia. 
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