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Neste trabalho introduz-se a tomografia de dupla energia
simultanea, como uma nova metodologia capaz de deterrninar
simultaneamente a densidade global e a umidade, parametros
relevantes na caracteriza<;:aofisica de materiais porosos corn
caracteristicas expansivas. Ern particular, 0 metodo foi
aplicado a caracteriza<;:ao de urn solo com comportamento
expansivo-contrativo quando submetido a diferentes graus de
hidrata<;:ao.

A tecnica consiste na realiza<;:ao
utilizando dois picos de energia distintos.

Sao apresentadas medidas empregando dois picos distintos
de radia<;:aoprovenientes da filtragem por placas de estanho,
da radia<;:aode Bremsthralung proveniente de uma fonte de Raios
x. Tarnbem, em carater preliminar, foram realizadas
deterrnina<;:5essimultaneas de densidade e umidade utilizando-se
picos distintos de radia<;:aoGama, urn proveniente de uma fonte
de Americio (241) e 0 outro de uma fonte de Cesio (137).

Foram deterrninadas, a sensibilidade da tecnica
medida de umidade e densidade global de amostras
expansivo e tarnbemde solos nao-expansivos.

Os dados obtidos pela tecnica propiciaram a analise da
expansividade do solo e as deterrnina<;:5esforam interpoladas
atraves do "modelo das tres retas" . Em conclusao: 0

para a
de solo

desenvolvimento e 0 uso do tom6grafo de dupla energia
simultanea constitui-se ern metoda apropriado para medir
simultaneamente a densidade global e 0 conteudo de agua de
materiais porosos expansivos e nao expansivos como nO,caso dos
solos empregados neste trabalho.



This work introduces simultaneous double energy
tomography, as a new technique able to determine
simultaneously bulk density and water content, important
parameters in the physical characterization of porous
materials with swelling behavior. This method was applied to
the characterization of a swelling soil when submitted to
different degrees of hydration.

The technique consists in performing simultaneous
tomographies using two distinct energy peaks.

The measurements presented employ two distinct radiation
peaks obtained from tin plate filters, from the Bremsthralung
radiation of an X ray source. Also, preliminary determination
of density and water content were performed simultaneously
using distinct ganuna radiation peaks, coming from Americium
(241) and Cesium (137) sources.

The sensitivity of the technique to measure the water
content and bulk density of the swelling soil samples as well
as non-swelling soils was also determined.

The data obtained by this technique allowed the analysis
of the swelling characteristics of the soil and the
determinations were interpolated by the "Three straight lines
model". In conclusion: the development and the use of the
double energy tomograph scanner is a suitable method to
determine simultaneously the bulk density and the water
content of swelling and non-swelling porous materials as in
the case of the soils studied in this work.



Capitulo 1
Introduc;&o

Na caracterizac;:aode propriedades do solo, ou ainda no
entendimento e descric;:aode processos onde ocorram transportes
de massa ou tranferencia de energia, freqUentemente sac
utilizados conhecimentos e ou modelamentos baseados em
principios e metodologias utilizados em fisica, quimica,
biologia dentre outras areas do conhecimento.

Sposito e Reginato, 1992, mostram que a importancia da
introduc;:aodeste tipo de enfoque na resoluc;:aode problemas tern
como principais e fundamentais objetivos a avaliac;:ao da
sustentabilidade dos processos empregados na agricultura assim
como a manutenc;:aoe protec;:aolocal e global do meio ambiente.

Outro aspecto que estes ressaltam e que a convergencia e
participac;:aode pesquisadores das diversas areas das ciencias
bas'icas e apiicadas pode dar subsidios e tambem validac;:aoa
metodologia cientifica empregada na resoluc;:aoou investigac;:ao
destes e de outros problemas.

algumas
areas da

espacial, e fisica basica tern side adaptadas e empregadas em
pesquisas de fisica do solo. Dentre estes, os metodos nao
invasivos sac os que tern despertado maior interesse, pois
permitem a investigac;:aode amostras de solo sem que hajam
disturbios da sua constituic;:aonatural (Crestana,1985; Vaz et
aI, 1992; Aylmore, 1993).

varias pesquisas vem sendo conduzidas empregando-se
tecnicas de reconstruc;:aobi e tri-dimensionais de imagens (ate
em escalas microsc6picas) utilizando-se para isto a tomografia



magnetica (Crestana, 1985; Posadas,1994) .
Urn dos problemas mais importantes da pesquisa em solos

(Sposito & Reginato,1992) e ainda nao resolvido e 0 da

Sao Paulo e Rio Grande do SuI, a fronteira agricola se encontra
praticamente esgotada, fato que aliado a crescente demanda por

I~_~.



alimentos os obriga a tornarem mais produtivas as areas ja
ocupadas, alem de procurar a explora9ao dos solos das varzeas
existentes.

Ate 0 presente momento, esta caracteriza9ao constitui urn
verdadeiro desafio cientifico-metodo16gico pela ausencia de
tecnicas experimentais adequadas. Bste foi 0 ponto de partida
para a realiza9ao deste trabalho. Os metodos convencionalmente
adotados (Bronswijk,1991), dentre os quais 0 de atenua9ao de
feixes de raios gama de duas energias para medidas simultaneas
e nao-destrutivas da densidade e umidade presentes no solo
(Soane, 1967; Ferraz, 1974) e dos melhores, sac deficientes,
pois se enquadram em pelo menos uma das categorias seguintes:

1) Perturbam as amostras a serem investigadas deformando-as ou
destruindo-as;

2) Pressupoem a validade da hipatese da isotropia espacial das
amostras e

3) Fornecem 0 valor medio de cada parametro da amostra sendo
portanto insensiveis as sua heterogeneidades internas.

Devido as caracteristicas da tecnica tomografica,
teoricamente seria possivel verificar regioes do interior da
amostra que apresentassem rachaduras, aglomerados e deforma90es
que refletissem as varia90es no valor da umidade e densidade
global, pixel a pixel. Tambem poder-se-ia estimar razoavelmente
bern, considerando-se a resolu9ao espacial das imagens obtidas,
valores globais como expansoes e contra90es que ocorreriam ao



longo de diferentes dire90es, pIanos e volumes das amostras a
serem estudadas.

Na literatura ainda nao existem trabalhos similares,
Phogat et al 1991, mostraram recentemente 0 uso da tomografia
de duplo feixe porem nao simult&nea, na investiga9ao do
comportamento fisico de solos com caracteristicas expansivas.

Projetos visando consolidar a utiliza9ao da tecnica de
tomografia em estudos nao invasivos ja vem sendo propostos e
desenvolvidos ao longo dos ultimos nove anos por alguns
pesquisadores na EMBRAPA/CNPDIA dando origem a varias
publica90es cientificas, trabalhos e teses. A exemplo disto, a
realiza9ao deste trabalho foi motivada por uma demanda do
Instituto Agron8mico do Parana (IAPAR), atraves do pesquisador
MSc. Rinaldo Calheiros, que tambem enviou as amostras
utilizadas neste trabalho.

Essencialmente 0 objetivo deste trabalho foi propor,
desenvolver e adaptar urnequipamento e encontrar urnnovo metodo
capaz de fornecer tomografias de dupla energia para medir,
simultaneamente a densidade e umidade de amostras de solo
expansive e nao-expansivo.

Inicialmente, 0 tom6grafo desenvolvido (Cruvinel et aI,
1990), possibilitava a utiliza9ao de apenas uma fonte de
radia9ao. Como consequencia, houve a necessidade de
desenvolvimentos instrumentais visando a introdu9ao de uma
segunda fonte radioativa, exigencia basica do metoda aqui
proposto. A ideia da utiliza9ao desta segunda fonte radioativa
foi inicialmente concretizada e alguns resultados foram
obtidos.

Tambem e oportuno destacar que este trabalho inseriu-se no
contexto do projeto tematico "Transporte, Previsao do destino e



balanc;o de pesticidas no solo" , financiado pela FAPESP

(90/3773-7), envolvendo as seguintes instituic;5es: EMBRAPA, lAC

e USP. Atraves deste projeto foi adquirido urn aparelho de
produc;a.o de Raios X perrnitindo a sua utilizac;a.o nas medidas

inicialmente propostas neste trabalho. Esta possibilidade foi

acompanhada de desenvolvimentos na area de produc;ao de filtros

de radiac;a.o objetivando-se a produc;a.o de modificac;5es no

espectro de radiac;a.o inicialmente produzido pelo equipamento

(Cesareo et al; 1993).

Neste trabalho foi possivel estabelecer a sensibilidade da

tecnica de tomografia de dupla energia as medidas, simultaneas,

de densidade e umidade de amostras de solo ern func;ao de seus
diferentes graus de hidratac;a.o.

Foram realizadas calibrac;5es e modificac;5~s instrumentais,

relacionando as unidades tomograficas aos parametros fisicos

relevantes na caracteriiac;a.o do material expansivo estudado, 0

que constitui urn dos objetivos deste trabalho.

No segundo capitulo faz-se uma breve descric;ao da teoria

que esta envolvida na obtenc;ao das medidas pretendidas

inicialmente. Da-se uma pequena introduc;a.oao material estudado

(solo) e suas caracteristicas expansivas, a produc;a.ode raios X

e sua filtragem, os principios da atenuac;a.o de radiac;ao pela

materia, os metodos de reconstruc;ao de imagens tomograficas e

tarnbem a deterrninac;ao simultanea da densidade e umidade do

material estudado.

No terceiro capitulo apresenta-se a

materiais e metodos empregados nas medidas

densidade e umidade do solo.

No quarto capitulo estao apresentados

obtidos.

descric;a.o dos

simultaneas da



No quinto capitulo apresentam-se as discussoes,
contribuic;:oes e conc1usoes que 0 traba1ho propiciou e
fina1mente procura-se dar sugestoes para traba1hos futuros.

No apendice 1 apresenta-sea demonstrac;:aodas operac;:oes
uti1izadas no processo de fi1tragem das imagens tomograficas
obtidas.

No apendice 2 mostram-se as modificac;:oesinstrumentais que
foram inicia1mente introduzidas para a rea1izac;:aode medidas de
densidade e umidade do solo expansive, uti1izando-se a
tomografia simu1t&nea de dup1a energia com fontes de Americio e
Cesio em 1inha bem como os resultados obtidos.

No apendice 3 mostra-se a modificac;:ao produzida no
espectro de Bremsstrahlung atraves da fi1tragem por estanho.

No apendice 4 sac apresentados os valores de E para a
amostra estruturada de solo expansivo para cada uma das etapas
de contrac;:ao,de acordo com 0 mode10 das tres retas.



A seguir serao feitas abordagens referentes aos
conhecimentos basicos necessarios a elabora~ao deste trabalho.
Procurou-se, de forma bastante sucinta, expor os conceitos
envolvidos na analise do comportamento da expansao do solo
atraves da tomografia computadorizada de dupla energia
simultanea, a tecnica introduzida e empregada neste trabalho.

A parte mineral do solo teve como origem a rocha, que por
a~ao de processos ffsicos, qufmicos e bio16gicos de
desintegra~ao, decomposi~a.o e recombina~ao, se transformou ao
longo do tempo ern material poroso de caracterfsticas
peculiares.

As partfculas s6lidas que constituem 0 solo variam
largamente quanta a especie e tamanho. 0 arranjo, orienta~ao e
tambem a forma de organiza~ao destas partfculas determinam a
estrutura do solo.

De acordo corn a Sociedade Internacional
Solo, denomina-se argila a fra~ao do solo
partfculas de diametro inferior a 0,02 rom.

Pelo fate de ter maior area especffica (area por unidade
de massa), a argila forma a fra~ao mais ativa nos processos
ffsico-qufmicos que ocorrem no solo.

de Ciencia
constituida

do
de



Argila cornpreende urn grande grupo de rninerais sendo alguns
deles arnorfos porern, urna grande parte deles e constituida de

unidades estruturais. Urna delas e formada por urn tetraedro de
atornos de oxigenio que envolve urn atorno de Silfcio (Si4+ ) e a
outra e formada por urn octaedro de oxigenios (ou grupo
hidroxflico O~-) envolvendo urn atorno de Alurnfnio (A13+).

Estes octaedros e tetraedros podern se unir atraves de seus
vertices pelo cornpartilharnento de atornos de oxigenio. Desta
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\ /
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Na figura 1 sac apresentados os dois principais tipos de
aluminosilicatos, que se classificam de acordo com a relac;:ao
existente entre 0 numero de octaedros e tetraedros que formam
sua estrutura.

Nos minerais denominados 1:1, da-se como exemplo a
caulinita, uma camada de octaedros compartilha oxigenios de uma
camada de tetraedros.

Nos minerais do tipo 2:1, dentre eles pode-se destacar a
montmoriloni ta, uma camada de octaedros compartilha oxigenios
de duas camadas de tetraedros.

As estruturas descritas anteriormente recebem a
denominac;:aode micelas e como se ve atraves da figura 1 sac
eletricamente neutras.

Sob condic;:5esnaturais, na formac;:aodestas estruturas
costumam ocorrer substituic;:5es.de atomos (substituic;:5es
isom6rficas ou isom6rfas) que produzem urn desbalanceamento das
cargas dos oxigenios tornando as micelas superficies
eletricamente carregadas.

Outra fonte de aparecimento de cargas nos minerais de
argila e a neutralizac;:aoincompleta dos atomos das extremidades
de sua estrutura cristalina.

fons trocaveis podem penetrar entre as micelas justapostas
a fim de neutralizar a carga negativa originada das
substituic;:5esisomorfas.

Alem dos ions trocaveis, camadas de agua podem penetrar
entre as camadas estruturais (micelas). Pelo fate de estarem
mais fracamente 1igadas , as camadas de agua entre as micelas
fazem com que os minerais do tipo 2: 1 apresentem a expansao
como uma de suas propriedades.



trabalho para descrever as fra90es s6lida, lfquida e gasosa do
solo _ As fases que compoem 0 solo podem ser esquematizadas

Rela~oes entre
os volumes

Rela~es entre
as massas

-r--------
I ~r

..·~l
Vag

de cada uma das fra90es ern que ela se compoem, fra9a.o s6lida
ms' lfquida mag e gasosa mar-

Da mesma forma, 0 volume total da amostra Vt e 0 resultado
da soma do volume de ar Var, do volume de s6lidos Vs e do
volume de lfquidos Vag e e representado atraves da equa9a.o2.2:

f'E.F!VIC::O o=: BIBLIOTECA E
F. F·...~·F~·,:'Jl.(::i~,()
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A partir das rela90es dadas anteriormente, passa-se a
algumas defini90es que aparecernao longo deste trabalho.

2.1.2) Densidade das particulas Pp

2.1.3) Densidade global seca Pg

cornposi9ao do solo. Contudo, como 0 quartzo e urn cornponente
encontrado ern grande quantidade na maior parte dos solos, a

do valor da densidade de particulas para 0 quartzo que e de
2,65g/cm3

, valor adotado para os solos aqui utilizados.
A densidade global e uma rnedida que se relaciona

A partir das quantidades apresentadas anteriormente
define-se uma quantidade denorninadaporosidade ou volume total



a = (1 - ~)
Pp

A Eq. (2.6) e muito utilizada para se obter uma estimativa
do valor da porosidade quando se conhece a densidade global do

A umidade a base de volume e definida pelo quociente entre
o volume da fase liquida Vag e 0 volume total Vt da amostra

es =



i base de peso 8g (umidade gravimetrica>

massa da fase liquida mag e a massa da fase salida ms. A massa

da fase salida ms coincide com a massa da amostra seca. Na

obtenc;:ao da equac;:ao 2.9 foi admitido 0 valor de 1,0 g/cm3 para

a densidade da agua.

A relac;:ao entre as umidades volumetrica e gravimetrica,

respectivamente, 9 e 9g e dada na equac;:ao 2.9 onde Pg e a

densidade global da amostra na condic;:ao de umidade volumetrica

A avaliac;:ao da expansividade de urn solo em relac;:ao a
quantidade de agua presente no seu interior e feita a partir de

modelos que descrevem as tres etapas nas quais este processo

ocorre (Fox, 1963; Sposito, 1972; Giraldez et aI, 1983). Dentre

o inverso da densidade global do solo Pg, define 0 volume

especifico v, ou seja:



1 = ~
Pg ms

onde ,9g e a umidade a base de peso,

ms e a massa da fase s6lida,

Vs = vs/ms e 0 volume especifico da fase s6lida do solo e

representa 0 inverso da densidade de particulas e

Va e 0 quociente entre 0 volume da fase gasosa e a massa da

parte s6lida

A quantidade Va descreve 0 processo de trocas gasosas no

interior do solo e e uma fun~ao da umidade 9gorsto e:

descrito pela figura 3 onde podem ser observadas 3 etapas

distintas na curva de expansao 0 As etapas se distinguem por

apresentarem diferen~as no valor da varia~ao "dv" no volume

especif'ico com a varia~ao "d9g" na umidade da amostra 0
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Nas etapas estrutural e residual I 0 coeficiente angular

das retas assume valores entre 0 el, isto e I 0 ~ dV/deg < 1

mostrando que nestas etapas 0 solo se caracteriza por

apresentar menores variac;:5es na expansao em relac;:ao a etapa

intervalos distintos de umidade. A etapa residual ocorre para

eg E [O,eA]' A etapa normal ocorre para valores eg E [eAleB] e a



Nas etapas residual e estrutural, 0 modelo assume que 0

aumento da fase gasosa Va e linear corn 0 aumento da umidade.

Para a etapa residual a fun9ao que des creve Va e dada por
Va = t + J39g fazendo corn que a equa9ao 2.11 para esta etapa

seja escrita como:

v = (vs + t) + (1 + J3)9g

Para a etapa estrutural admite-se que a fun9ao Va seja
dada por Va = Y + cj)9g.Portanto a equa9ao 2.11 para a expansao

na fase estrutural fica descrita pela equa9ao:

v = (vs + y) + (1 + cj»9g

o fato de 0 S dV/d9g < 1 para as duas etapas citadas

anteriormente. faz com que os valores de J3 e de cj)fiquem dentro

do intervalo [-1, 0].
Na etapa normal dV/d9g = 1 e portanto na equa9ao 2.11

Va = K, onde K e uma constante, fazendo corn que a equa9ao que

descreve a espansao nesta etapa seja dad a por:

v = (vs + K) + 9g

Na figura 3, K + Vs representa a intersec9ao da reta de

expansao normal com 0 eixo do volume especifico.

Combinando as equa90es 2.13, 2.14 e 2.15 nos pontos de

intersec9ao entre cada uma delas e impondo a continuidade

nestes pont os chega-se finalmente as 3 equa90es que dao 0 nome

ao modelo:



(vs
8A - 't + K residual Eq.(3.13.1)v = +'t)+( )8g8A
8 -cP+K

v = (vs +y)+(B ) estrutural Eq. (2.14.1)
8B

v = (vs + K) + 8g normal Eq. (2.15.1)

SA e definido como 0 ponto de entrada de ari

SB e 0 ponto de limite de expansao;
't = v(O) - vs e

K e a constante de intersec9ao da reta de contra9ao normal corn

Na figura 3, a reta 1:1, cuja equa9ao e dada por
v = vs + 8g representa 0 comportamento do conjunto formado pela
parte solida e lfquida do solo analisado.

1:1 representa 0 cornportamento das cornponentes solida e lfquida
em que 0 solo se divide e a area entre as retas pontilhadas e a

:: r::c: \/ (:'0 no: F3IBLlOTECA E
, .. :



A partir deste conceito podem ser determinadas as
varia90es ocorridas nas fases s6lida, lfquida e gasosa em que a
amostra analisada se divide.

Deve-se observar que a reta AB e a reta 1:1 sac
paralelas, indicando que na etapa de expansao normal a
quantidade de ar no interior da amostra permanece constante.

Pela analise da figura 3 ve-se que no intervale de
umidades onde ocorre a contra9ao normal, a quantidade de ar do
interior da amostra permanece constante ate que 0 ponto da
umidade de entrada de ar seja atingido. Para umidades abaixo
deste ponto, como 0 pr6prio nome sugere, a quantidade de ar no
interior da amostra aumenta e provoca uma diminui9ao da
contra9ao apresentada pela amostra. Esta etapa da expansao
ocorre na regiao de contra9ao residual.

Para eg E [eB, eM] ocorre urn aumento do volume de ar do
interior da amostra, aumento que e provocado pela substitui9aO
da fase Ifquida pela gasosa recebendo 0 nome de regiao de
contra9ao estrutural.

o modelo das tres retas possibilita a interpola9ao dos
dados de experimentos com solos expansivos. Analisa a expansao
ataves de considera90es a respeito do comportamento das
varia90es volumetricas das fases s6lida, lfquida e gasosa nas
quais 0 solo pode ser representado.



Raios X sac produzidos quando eletrons com alta velocidade
sac direcionados aos atomos de urn material, que recebe a
denomina9ao de alvo. as Raios X produzidos resultam basicamente
de dois tipos de intera9ao destes eletrons com os atomos do
alvo.

Estes eletrons podem colidir deslocando eletrons situados
nas proximidades dos nucleos que constituem 0 alvo, fazendo com
que estes atomos sejam ionizados. Eletrons de camadas mais
externas decaem ao nivel ionizado emitindo radia9ao X
caracteristica do atomo envolvido na intera9ao, ja que e urn
processo relacionado a estrutura quantica das bandas de energia
dos atomos do alvo.

Ao inves de colidirem com os eletrons do alvo, os eletrons
rapidos podem ter sua trajet6ria modificada (acelerados) pelo
campo eletrico das proximidades do nucleo atomico.

No ultimo processo, de acordo com a fisica quantica, 0

decrescimo AE na energia de movimento dos eletrons e
convertida em f6tons com freqiiencia v dada pela rela9ao de
Einstein, AE = hV, onde h e a constante de Planck.

A radia9ao assim produzida aparece como radia9ao de
espectro continuo, onde os f6tons de maxima energia presentes
neste espectro sac obtidos quando a energia de movimento dos
eletrons e completamente convertida em energia dos f6tons. A
radia9ao produzida por esse processo tambem e conhecida como
radia9ao de " Bremsstrahlung "

Urn tubo de Raios X consiste basicamente de urn catodo
(filamento) e urn anodo (alvo) encapsulados por urn env6lucro
onde se faz vacuo. A passagem de corrente pelo filamento



provoca seu aquecimento fazendo com que eletrons sejam ejetados
(Efeito termoionico). Os eletrons ejetados sac fortemente
acelerados pela alta diferen9a de potencial estabelecida entre
o catodo e 0 anodo do tubo.

Na intera9ao entre os eletrons e os atomos do alvo sao
produzidos Raios X atraves das duas maneiras descritas
anteriormente.

essencialmente da voltagem de acelera9ao a que os eletrons sac
submetidos e tambem do material do qual e constituido 0 anodo.
Quanto maior a voltagem aplicada, mais energetica e a radia9ao
produzida, sendo menores os comprimentos de onda da radia9ao
produzida.

relacionada a voltagem "V" aplicada e a carga "e" do eletron
atraves da seguinte rela9ao:

Ve
h

Urn atomo pode ser colocado em urn estado excitado atraves
da absor9ao de Raios X.

Se a energia destes f6tons e suficientemente grande 0

eletron pode ate ser ejetado do atomo absorvedor (ioniza9ao
atomica) .

A energia de excita9ao e dada pela rela9ao de Einstein
AE = hv onde 0 valor de AE e dado pela diferen9a de energia
entre 0 estado de energia que 0 eletron ocupa e a energia do
nivel para 0 qual 0 eletron e promovido.



transic;::ao e atingida. Estas descontinuidades se refletem no

coeficiente de atenuac;::ao e sao conhecidas como bordas de
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A utilizac;:aodestas bordas de absorc;:aona produc;:aode
feixes com dois picos distintos em energia esta esquematizada
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Para energias muito menores que g ocorre uma grande
atenua9ao da radia9ao pelo material que comp5e 0 filtro (parte
1, Fig.Sc).

Para valores menores porem pr6ximos ao valor de E' existe
urn acentuado decrescimo do coeficiente de atenua9ao do
material, fazendo com que os f6tons com essa energia sejam
fracamente atenuados pelo filtro (parte 2, Fig.Sc).

Para a energia E', na borda de absor9ao, pode-se verificar
urn aumento do coeficiente de atenua9ao e f6tons com essa
energia sac novamente bastante atenuados pelo material (parte 3
Fig.Sc) .

Ap6s a borda de absor9ao 0 coeficiente de atenua9ao volta
a decrescer e 0 material passa a atenuar cada vez menos os
f6tons com energias acima do valor E' ate que. seja atingido 0

valor eV, que e 0 valor limite da energia dos f6tons produzidos
neste caso.

Portanto, a partir da radia9ao de Bremsstrahlung sac
criados dois picos de radia9ao distintos em energia. 0 primeiro
pico tern intensidade maxima logo abaixo de E', a posi9ao do
eixo de absor9ao para 0 material e 0 segundo pico se encontra
entre os valores de E' e eV.

A intera9ao da radia9ao com a materia, ocorre
principalmente atraves de tres mecanismos distintos. A
intera9ao pode se dar, com 0 atomo como urn todo (Efeito
fotoeletrico e Espalhamento Rayleigh) ou com urndos eletrons do
atomo (Efeito Compton) ou ainda com 0 nucleo atomico (Produ9ao
de pares) .



A seguir sac dadas breves descric;:5es dos mecanismos de

interac;:aocitados anteriormente.

F6tons de baixa energia podern interagir corn 0 atorno

atraves de colisao direta corn urn de seus eletrons. 0 eletron

que toma parte desta interac;:ao, denominado fotoeletron, e

ejetado do atomo com energia cinetica T dada por hV-~, onde hv

e ~ sac respectivamente a energia do f6ton incidente e a

energia de ligac;:aodo fotoeletron ao atomo do qual foi ejetado.

A figura 6 representa esquernaticarnente 0 Efeito fotoeletrico.

Ao contrario do Efeito fotoeletrico que s6 ocorre corn

eletrons ligados, 0 Efeito Compton pode ocorrer corn eletrons

livres ou fracamente ligados.

Considere urn f6ton de energia hv colidindo corn urn eletron

inicialmente em repouso, como rnostra a figura 7.



e-

Eletron
ejetado

I

energia hv do f6ton espalhado e a energia de recuo do eletron

hv
hv-- (1 - cos «1»

moc2

onde me e «I> sac respecti vamente a massa de repouso e 0

angulo de recuo do f6ton.

totalmente absorvido ocorrendo a produc;:ao de urn par eletron-

p6sitron. A energia de repouso do eletron assim como a do

p6sitron e dada por mec2 (0,51 MeV). Portanto a energia minima
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necessaria para a cria~ao do par e 2rnoc2 (1,02 MeV), ou seja,

cinetica do par "Tr + T.." e tambern ern energia de recuo do
nucleo. Por ser bastante pequena, a energia de recuo do nucleo

p6sitron e aniquilado por urn eletron e como resultado sac
ejetactosdois f6tons erndire~5es opostas, cada qual cornenergia
hv = rnoc2 (0,51 MeV)

F6tons provindos
da

aniquila~ao
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Seja No 0 numero de f6tons por unidade de tempo que
atravessa a abertura T (de area A) em dire9ao ao ponto P, como

material atenuador cuja espessura e dx.
'. Na interac;:aoda radiac;:aocom este absorvedor havera uma

certa quantidade dN de f6tons, que devido a processos de
absorc;:aoe espalhamento,nao irao chegar ao ponto P.

quantidade inicial No de f6tons e tambem a espessura dx do
absorvedor. Matematicamente, isto pode ser descrito atraves da



de radia9ao que chega ao absorvedor.

Por defini9ao intensidade e a quantidade de energia que

atravessa a unidade de area por unidade de tempo.

Numero de f6tons x Energia de cada f6ton
Area x tempo

a situa9ao esquematizada anteriormente na figura 9 a varia9ao

de intensidade e dada por:

o sinal negativo aparece devido ao fato de que urn aumento

na espessura do absorvedor. provoca uma diminui9ao na

A partir da defini9ao do coeficiente linear de atenua9ao

pode-se definir 0 coeficiente de atenua9ao em massa dado por:

onde Pg e a densidade global seca do absorvedor.



J.1s1' J.1ag e J.1msl' J.1mag sao respectivamente os coeficientes de
atenuac;ao linear e de atenuac;ao em massa do solo e da agua

da tomografia computadorizada assim como da dupla energia para
a realizac;ao de medidas simultaneas da densidade e umidade das
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Segue uma breve descri9ao das principais partes que
compoem 0 sistema mostrado na figura 10.



deste tipo de material e dado pelo NaI(Tl} (Iodeto de Sodio
dopado com Talio) .

a estados de maior energia decaindo aos estados de menor
energia muito rapidamente (tempos da ordem de 101s). No

o espectro tipico de emissao do NaI(Tl} esta representado
na figura 11.
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Nos processos de produ~ao de pares e Efeito Compton pode
nao haver absor~ao completa da energia dos f6tons incidentes,
visto que nestes dois processos existe a produ~ao de f6tons
secund&rios que podem nao ser detetados, dependendo da energia
destes f6tons e das dimens5es do cristal.

Urn dos fatores que produzern aumento da eficiencia na
detec~ao da radia~ao e 0 aumento das dimens5es do cristal.

A luz provinda do cristal cintilador atinge 0 fotocatodo
da fotomultiplicadora fazendo com que eletrons sejam ejetados
(Efeito Fotoeletrico). Do fotocatodo, os eletrons produzidos
sac acelerados em dire~ao ao prirnei~odinodo do qual pelo rnesmo
processo h& eje~ao eletrons.

Entre dinodos consecutivos se estabelece urna diferen~a de
potencial positiva fazendo corn que eletrons produzidos no
primeiro dinodo sejam acelerados ern dire~ao ao dinodo
consecutivo e assirnpor diante ate que os eletrons ejetados do
ultimo dinodo sejam colhidos pelo anodo.

o resultado de todo este processo e a mUltiplica~ao do
sinal provindo do cristal cintilador pois, ern geral as ligas
das quais sac feitos os dinodos rnultiplicam de 3 a 5 vezes 0

numero de eletrons incidentes quando estes possuem energia
entre 50 eV e 150 eV, ou seja, eletrons acelerados por tens5es
da ordem das que sac estabelecidas entre dois dinodos
consecutivos.



Por meio de

fotomultiplicadora e

discriminac;:ao.

Devido as caracteristicas resistivas destes cabos 0 sinal

e pre amplificado para que dessa maneira nao seja totalmente

dissipado na transmissao.

Ap6s esta pre amplificac;:ao 0 sinal e amplificado pelo

amplificador podendo entao ser utilizado pelo resto do sistema

eletronico.

cabos coaxiais, 0 sinal

enviado ao sistema de

produzido

amplificac;:ao

Atraves dos mecanismos de interac;:ao da radiac;:ao com a

materia, f6tons monoenergeticos podem transferir total ou

parcialmente sua energia ao criatal cintilador.

Os pulsos luminosos gerados possuem intensidades

proporcionais a energia absorvida pelo cristal cintilador.

o amplificador faz com que estes pulsos adquiram urn certo

valor de tensao e desta forma possam ser discriminados atraves

da utilizac;:ao de urn analisador monocanal.

A discriminac;:ao destes pulsos atraves do analisador

monocanal e feita basicamente de dois modos denominados de modo

de discriminac;:ao diferencial e modo de discriminac;:ao integral.

No modo de discriminac;:ao integral, excluem- se .os pulsos

que nao possuam determinada amplitude. No modo diferencial sac

contados os pulsos cujas amplitudes estao entre determinados

valores distintos, escolhidos de acordo com a energia a ser
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proporcionais a energia absorvida pelo cristal cintilador.

o amplificador faz com que estes pulsos adquiram urn certo
valor de tensao e desta forma possam ser discriminados atraves
da utilizac;:aode urnanalisador monocanal.

A discriminac;:ao destes pulsos atraves do analisador
monocanal e feita basicamente de dois modos denominados de modo
de discriminac;:aodiferencial e modo de discriminac;:aointegral.

No modo de discriminac;:aointegral, excluem-se .os pulsos
que nao possuam determinada amplitude. No modo diferencial sac
contados os pulsos cujas amplitudes estao entre determinados
valores distintos, escolhidos de acordo com a energia a ser
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discriminada. Na figura 12 estao representados os modos de
discrimina9ao citados anteriormente.

Fig .12 l Modos de discrimina<;:ao do analisador monocanal: a) Intergral

blDiferencial

. 0 contador identifica os pulsos discriminados no
analisador e os conta num intervalo de tempo determinado pelo
temporizador.

A tomografia por atenua9ao de Raios X baseia-se no
conceito da atenua9ao da radia9ao em materiais nao homogeneos.

Se n regi5es de diferentes espessuras e coeficientes de
atenua9ao linear aparecerem ao longo do caminho percorrido, a
lei de Beer fica:



n
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feixes colhidos e por rneio de rnanipula90es rnaternaticas
relacionarn a cada urna das posi90es do objeto urna unidade



A atribui9ao de diferentes tonalidades de cinza, cores ou

quantidade de pontos a cada urna destas unidades arbitrarias faz

com que a imagem do plano do objeto possa ser visualizada.

Basicamente existern quatro rnaneiras para que 0 conjunto de

feixes seja colhido.

Na prirneira, que caracterizarn os torn6grafos denominados de

prirneira gera9ao, que e 0 caso do tom6grafo utilizado neste

trabalho, as imagens sac obtidas atraves de movirnentos

combinados de transla9ao e rota9ao do objeto ou do conjunto

fonte detetor. Nestas medidas emprega-se apenas urn detetor e

faz-se uma previa colima9ao do feixe de radia9ao usado nas

medidas (fig 14A) .

Nos tom6grafos de segunda gera9ao, as transrnissoes

ne~ssa.rias a reconstru9ao da imagern tornografica sac obtidos

por urn feixe divergente e urn conjunto de detetores que possuem

movimentos combinados de rota9ao e transla9ao (fig.14B).

Os torn6grafos de terceira gera9ao usarn urn feixe divergente

e urn conjunto maior de detetores. A irnagem e obtida apenas com

o rnovimento de rota9ao do conjunto em torno do objeto

(fig.14C) .

Em tom6grafos rnais rnodernos, urn feixe divergente e
detetado por urna cadeia de detetores fixos ao redor da arnostra

e a imagern do plano tornografico e obtida apenas com 0 movimento

de rota9ao da fonte (fig.14D).
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pode variar de 20 a 60 segundos e nos de terceira gera<;:ao0

tempo de coleta e de alguns segundos.
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atenua9ao linear do plano investigado. A integral de linha de
f(x,y) ao longo do caminho (r,~) e denominado raio soma ou raio

P(r,~) = ff(x,y)dS
r/cl>

In(IO) =
I

f Jl (x,y)ds
r,cI>

o conjunto completo de raios soma num determinado angulo ~
recebe a denomina9ao de proje9ao. Como a fun9ao f(x,y) e



A

f(x,y)

n
f (X, y) = L P(X cos cPj+ ysencPj,cPj)&cP

j=l

calculada f(x,y) aparece como a soma de todas as contibui90es
dos raios soma que passam pelo ponto em questao.

A simples retroproje9ao nao produz boas imagens pelo fate

IFse .- SEFV:<;O DC: BIBLIOTECA E
INFORMA<;AO
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As projec;:oes doobjeto podem ser modificadas (tratadas)
ap6s terem sido colhidas e e 0 que se faz no metoda da
retroprojec;:ao filtrada. A figura 18 mostra as projec;:oes

c
A



Uma imagem pode ser construida a partir da atribui9ao de
diferentes tonalidades de cinza a urn arranjo de pontos

composi90es do interior do objeto analisado. Entretanto, estas
imagens estao sujeitas a ru1dos, flutua90es, que sac gerados
principalmente de tres formas.

nas unidades tomograficas UT e se deve a baixa quantidade de
f6tons colhida em uma medida de transmissao. A segunda advem do
sistema de amplifica9ao e detec9ao da radia9ao (ru1dos na

A extra9ao de medias e reconhecidamente urn procedimento
usado em processos de minimiza9ao de rufdos em ima ens

use - SERVICO DE BIBLIOTECA E
INFORvACAO



digitais. Este procedimento e conhecido como "smoothing"
palavra inglesa que significa "alisamento" ou "suavizac;:ao".

o procedimento de filtragem utilizado neste trabalho se
baseia em dois processos largamente utilizados em manipulac;:ao
de imagens.

o primeiro, mostrado ern Rosenfeld & Kak, 1991, e 0 do
calculo da media entre imagens que possuem a mesma origem e
diferem umas das outras pela intensidade do rufdo a elas
associado.

o segundo e a conservac;:aodo valor medio e diminuic;:aoda
variancia associada a uma distribuic;:aoquanta a operac;:ao
representada atraves da equac;:ao2.32:

onde {Xij} e urn subconjunto de pontos da imagem original; X e

o valor medio associado a este conjunto e {Xij'} e 0 novo
conjunto de pontos.

o processo de filtragem e realizado atraves da media da
imagem original e outra que difere da original apenas em alguns
pontos os quais foram substituidos por X.

As posic;:5esonde foram trocados os valores constituem 0

que se costuma denominar de "mascara" e representa a regiao
onde os valores vao sofrer 0 procedimento de atenuac;:aodos
rufdos ("smoothing"). 0 procedimento e esquematizado a seguir:



Dada a matriz 0, de elementos Xij, que representa a imagem

X para{:: ~ : :
mij = e

xi j; para{~ : : : : : :

XII X12 X13 •••••••••••• Xln

X21 X22 ~3·· •••••••••• X2n

X31 Xn X33•••••••••• •• X3n

o = X41 X42 X43 •••••••••••• X4n

Xal •••••••• Xac •• Xad ••• Xan

Xb1 •••••••• Xbc• • Xb<j ••• Xbn

Xn1 Xn2 Xn3•••••••••••• Xnn

Xll X12 X13 •••••••••••••••••••••••••••• Xln

X21 ~2 ~3··· ••••••••••••••••••••••••• X2n

X31 ~2 X33••• ••••••••••••••••••••••••• X3n

M = X41 X42 X43••••••••••••• ••••••••••••••• X4n



(0 + M)/2

Os elementos do interior da mascara na imagem filtrada F ficam
definidos agora pela equac;ao 2.32. Portanto, 0 valor medio
associado a estes pontos fica inalterado assim como diminui-se
a variancia a eles associada. Esta demonstrado no apendice 1
que a variancia associada a estes ponto cai a quarta parte.

Portanto, a operac;ao descrita faz com que haja uma
atenuac;ao do rufdo da imagem original sem que com isto sejam
modificadas suas caracterfsticas iniciais tais como 0 valor
medio de uma regiao de interesse.



o controle de deslocamento da mesa do tom6grafo, assim
como 0 armazenamento dos dados relativos as tomografias e feito
por hardware e software desenvolvidos com essa finalidade

Mesa
Rota~ofTransl.

Colimador Colimador

~C§Ie cEr
!!••a
en
::::J-
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No tom6grafo de primeira gera9ao utilizado, os raios soma
necessarios a reconstru9ao das imagens do plano tomografico
foram tornadosa intervalos igualmente espa9ados passos lineares
de O,3cm. Uma proje9ao completa foi obtida a partir de urn
conjunto completo de raios soma numa determinada dire9ao 0 que
perfazia uma transla9ao total de 3cm. 0 tempo de coleta de cada
raio soma foi de 50s e 0 conjunto de proje90es foi tornado a
intervalos angulares igualmente espa9ados de 6 graus num
intervalo de 0 ate 180 graus.

Poi utilizada uma fonte de Raios X Philips modele MCN 165,
alvo de tungstenio, com 160 KV e 18,5 mA de valores maximos de
saida e para a dete9ao da radia9ao foi empregado urn cristal
plano de Iodeto de S6dio dopado com T&lio NaI(TI) com 3cm de
diametro e 3mm de espessura, acoplado a urnpre-amplificador e a
uma fotomultiplicadora.

o sistema de discrimina9ao, era composto por dois
analisadores monocanal, onde urnoperava no modo diferencial e 0

outro no modo integral.
A fonte de alta tensao que alimentou a fotomultiplicadora

na realiza9ao do experimento operou numa tensao de 1000 V. Na
saida da fonte de raios X foi instalado urn suporte para
movimenta9ao de colimadores de chumbo de modo a facilitar a
colima9ao e alinhamento do feixe de radia9ao em rela9ao a mesa
tomografica. Este suporte tambem pode acomodar colimadores de
diferentes diametros de abertura, permitindo assim a realiza9ao
de tomografias de diferentes resolu90es espaciais. Neste
trabalho foram selecionados e utilizados colimadores com 3mm de
diametro de abertura.

De acordo com 0 que foi visto no capitulo 2, se9ao 2.2.1,
foram utilizados filtros confeccionados com estanho (Sn), para



que 0 espectro de Bremsstrahlung proveniente da fonte de Raios
X fosse modificado de modo a que se tivesse, simultaneamente,
no feixe transmitidopelo filtro a presenca de dois picos de
radiacao com energias distintas e iguais a 27 KeV e 59 KeV,
respectivamente.

transmitidos foram registrados e discriminados de acordo corn
sua energia. Os que estavam dentro da faixa de discriminacao
destes analisadores eram contabilizados e armazenados na
mem6ria do computador, para posteriormente serem reconstruidas
as imagens do plano tomografico do objeto em estudo, conforme
descrito no capitulo 2, secoes 2.6 e 2.7.

A duracao total de uma tomografia depende, entre outros
fatores, do intervalo de tempo escolhido par:a fazer cada uma
das medidas de transmissao.

A escolha e feita ernfuncao da p~ecisao desejada e tarnbem
para que se obtenha uma razoavel.estatistica de contagem.

Uma das limitacoes b&sicas para a precisao ou exatidao das
tomografias e a natureza estatistica do processo de producao de
f6tons, sejam eles oriundos de uma fonte de Raios X ou de Raios
Gama.

Ern primeira aproximacao pode-se considerar 0 desvio no
valor de uma contagem como sendo a raiz do valor que e obtido.
Tome-se como exemplo uma medida onde se obtem uma contagem de N
f6tons. Na repeticao desta medida, espera-se que 0 valor das
contagens subsequentes estejam contidas dentro do intervalo
dado por (N ± IN), urn intervalo no qual a amplitude do desvio
relativo das medidas e dado por JNIN.

Costuma-se utilizar na realizacao das medidas contagens
acima de 10.000 f6tons, 0 que fornece urnintervale de flutuacao
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das contagens dado por (10.000±100) e urn valor de 1% para 0

desvio relativo nesta medida.
A quantidade de f6tons que chega ao detector depende da

densidade e tamanho das amostras analisadas. Para que se
aumente a contagem de f6tons transmitidos atraves da amostra,
considerando-se a mesma geometria de colimac;:aoe mantendo-se
todos os parametros do sistema eletronico, basta que se aumente
o intervalo de tempo de coleta das contagens.

Para 0 tubo de Raios X operando numa tensao de 60KV e
10mA, distancia entre fonte-detector de 70 mrn e utilizando-se
colimadores de 3 mrn de abertura, as taxas de contagem obtidas
ap6s a filtragem da radiac;:aode Bremsstrahlung foram de
aproximadamente 22.000 e 12.500 f6tons por segundo,
respe~tivamente, para as energias de 27 e 59 KeV.

Devido as caracteristicas de composic;:aoe tamanho das
amostras analisadas e das energias do picos empregados, 0 tempo
de coleta dos dados necessarios a realizac;:aosimultanea das
tomografias nas duas energias girou em torno de 7 horas.

o metodo utilizado na reconstruc;:aodas imagens foi 0 da
retroprojec;:aofiltrada por filtro de convoluc;:ao.

o sistema tomografico alem de possibilitar a visualizac;:ao
das imagens reconstruidas, permitia 0 acesso a matriz de dados
ou de unidades tomograficas para posterior tratamento e analise
(Vaz et aI, 1992).

Os filtros de estanho foram confeccionados e selecionados
conforme principios e procedimentos relatados em Cesareo et aI,



Chapa
de

Alumfnio

-t 5mm



Foram feitas matrizes com profundidades de rebaixo de 1mrn,
2mrn,4mrne 6mrn.Na tabela 1 sac mostrados alguns dos filtros que
foram preparados:

Tabela 1: Piltros de estanho preparados
z (mrn) 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0

p(g/cm3
) 5,0 6,0 1,7 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 5,0

onde z e a espessura do filtro confeccionado e pea densidade
de estanho presente na cola epoxi.

Foram confeccionados alguns filtros com espessuras de 1 e
2mrn com concentra90es de estanho menores do que aquelas
apresentadas na tabela 1. Entretanto, a baixa concentra9ao de
estanho nestes filtros fez com que nao fossem obtidos os dois
picos de interesse.

De modo. semelhante, foram feitos filtros de 3 e 4mrn de
espessura com concentra90es de estanho mais elevadas do que
aquelas apresentadas na tabela 1. No entanto, nao foram
utilizadas no experimento pois atenuaram quase que totalmente a
radia9ao produzida no tubo de Raios X. Para as condi90es de
emissao do tube de Raios X utilizado, 0 filtro que apresentou
melhores resultados foi 0 de 2mrnde espessura com 4,5 g/cm3 de
concentra9ao de estanho. A escolha dos filtros empregados no
experimento foi feita de forma empirica, por tentativas,
verificando 0 que produzia maior separa9ao entre picos e maxima
intensidade de radia9ao, tarefa que foi bastante facilitada
atraves da utiliza9ao de urn analisador multicanal. No apendice
4 mostra-se a modifica9ao produzida pela filtragem com estanho.
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proporcional a amplitude inicial e portanto proporcional a
energia transferida ao cristal.

a pico de f6tons menos energeticos e discriminado atraves
do analisador monocanal operando no modo diferencial entre as
tens5es V1 e V2 (figura 21a), escolhidas na meia altura deste
pico. au seja, a tensao Vm para a qual I = Imax/2 onde Imax e a
intensidade maxima do pico como mostra a figura 21b. Desta

analisador para apenas os f6tons compreendidos entre uma
determinada energia.

a pico de maior energia foi discriminado atraves de urn
analisador mono canal que operou no modo inte9ral a partir da
tensao V3' tarnbem correspondente a voltagem de meia altura
para este pico. Ao limitar-se 0 valor da tensao de
discriminac;:aoern V3, somente f6tons de energia que produziram
tens5es de amplitudes maiores ou iguais a V3 foram
contabilizados. Portanto somente alguns dos f6tons do pico de
energia mais alta puderam atingir este valor de tensao, fazendo
corn que os f6tons de energias abaixo de urn determinado valor
nao fossem contabilizados. Em particular todos os f6tons do
pico de menor energia e parte dos f6tons do pico de maior
energia nao 0 foram.

Portanto, esta situac;:aopermitiu a discriminac;:aode f6tons
de energias diferentes erncada urndos analisadores. A variac;:ao
do numero de f6tons contabilizados erncada analisador permitiu
o calculo da atenuac;:aoe a realizac;:aodas tomografias dos
diferentes materiais utilizados na realizac;:aodos experimentos.



Para que se possa determinar a densidade global e a
umidade das amostras analisadas deve-se fazer a calibra9ao do
sistema, que consiste em encontrar a rela9ao entre as unidades
tomograficas UT e 0 coeficiente de atenua9ao linear J.l para
alguns materiais.

A calibra9ao foi feita da seguinte maneira:

1) Inicialmente encontrou-se 0 valor do coeficiente de
atenua9ao linear de cada urn dos materiais que fez parte da
calibra9ao.

Para cada urn destes materiais 0 valor do coeficiente de
atenu~9ao linear foi obtido pela media de 10 repetic;:oesda
medida de transmissao direta. As taxas de contagem de f6tons
I e 10 utilizados na lei de Beer, equa9ao 2.23, foram valores
medfos calculados a partir de 15 contagens efetuadas num
intervalo de tempo de 50 segundos cada uma;

2) 0 valor de UT para os materiais da calibra9ao foi encontrado
atraves do procedimento descrito a seguir:

As amostras foram colocadas em recipientes cilindricos de
PVC com 2cm de diametro interne e foram realizadas 3
tomografias num mesmo plano de cada uma destas amostras.

Na realiza9ao das tomografias, para uma colimac;:aode 3mm
foram escolhidos 25 pontos no interior de cada amostra e
portanto 3 repeti90es forneceram 75 pontos para cada amostra. A
media destes pontos foi adotada como valor representativo da UT
para 0 material da calibra9ao.
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recipiente fez com que urn pixel centrado ern qualquer urn destes

pontos nao tenha recebido contribui9aO do coeficiente de

extensa de coeficientes de atenua9ao lineares variando entre
O,137crn-1 e 1,26crn-1.



densidade global Pg e da urnidade e a partir das duas imagens
s1

e = {[UT(E1) J.lmsl (E2 )/0.1]

J.lmag (E1) J.lms (E2 )

[UT(E2) J.lmsl (E1 )/0.2] }

J.lmag (E2 ) J.lms (E1)

_ {[UT(E2) J.lmag (E1) /0.2]

J.lmag (E1) J.lms (E2)

[UT(E1) J.lmag (E2) /0.1] }

J.lmag (E2) J.lms (E1)

a densidade global do solo seeo " PsI" foi ealeulada pelo

rnetodo gravimetrieo.

o rnetodo gravirnetrieo eonsiste na determina9ao da rnassa de

urn determinado volume de arnostra, isto e, Pgs1 = ffit/'Yt, onde



mt e a massa total da amostra de solo e Vt e 0 volume que esta
massa ocupa.

A densidade global media para cada amostra de solo foi
calculada a partir da media de 10 medidas da densidade de 50 ml
de solo.

o coeficiente de atenuac;:aoem massa do solo nao depende
das condic;:oesde compactac;:ao,0 que faz com que as equac;:oesde
calibrac;:aopossam ser utilizadas mesmo para materiais com

Foram coletadas amostras indeformadas de solo tipo glei
pouco humico, que possuem argilas expansivas, de regioes de
varzea do Parana. Posteriormente, para que as tomografias
fossem realizadas, as amostras coletadas passaram por processos
de secagem, triturac;:aoe peneiramento a 1 rom. Em seguida foram
acondicionadas em recipientes cilindricos de PVC com 2 cm de
diametro interne eO,S romde espessura.

o acondicionamento do solo nos recipientes foi feito de
modo a que todas as amostras, num total de 4, possuissem
inicialmente densidade media global seca igual a 1,15 g/cm3 .
Para isto foi preenchido urnvolume de 15 em3 com uma massa de
solo igual a 17,3g.

Utilizando-se a equac;:ao2.7 foram preparadas amostras com
umidades volumetricas conhecidas.

Ap6s a adic;:aode agua as amostras ficaram em repouso
durante urn perfodo de 7 dias para que houvesse uma boa
distribuic;:aode agua em seu interior.
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Volume
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Volume pre determinado
de aQua absorvido
pela amostra

15cm3
, para se obter uma amostra com O,4cm3/cm3 de umidade, 0

volume de agua adicionado a amostra, de acordo com a Eg. (2.7),

foi de 6cm3
•

A satura9ao da amostra e atingida quando ha maxima

quantidade de agua absorvida pela amostra. Pode-se ter uma



ideia da umidade de satura9ao da amostra atraves das equa90es
2.6 e 2.8, para 8=1, j a que a densidade global do solo foi
determinada e a densidade de particula para 0 solo pode ser

assumida igual a 2, 65 g/ern3 .

Na prepara9ao da amostra saturada, colocou-se no becker urn
volume inicial de SOcm3 de agua e 0 volume absorvido pela
amostra foi obtido atraves da diferen9a entre 0 volume inicial
e 0 volume restante no becker ap6s a retirada da amostra.

determinado plano tomografico de cada uma delas. Para a
realiza9ao destes umidecimentos vedou-se 0 becker no qual as
amostras foram acondicionadas para que nao houvesse evapora9ao
da agua introduzida nas amostras.

'..Cada tomografia produziu duas imagens que foram -dadas ern
termos das unidades tomograficas. Atraves da utiliza9ao das
equa90es 3.3 e 3.4 foram encontradas as matrizes de umidades e
densidades relativas ao plano tomogr&fico investigado.

Para a verifica9ao da expansividade deste solo, outro tipo
de experimento foi conduzido.

Em urncilindro de vidro graduado foram preparadas amostras
com densidade de 1,IS g/cm3 e volume inicial de IScm3

•

Estas amostras podiam ser umidecidas da mesma maneira que
as amostras que foram utilizadas nas tomografias. Pelo fato do
cilindro ser transparente e graduado, pode-se verificar 0

volume atingido pelo solo numa determinada condi9ao de umidade
da amostra.



Cilindro com
volume graduado

as varia90es obtidas nos experirnentos de tornografia (varia90es
de volume em torno de 2 10 ern3 entre as eondi90es ern que a

Neste experirnento forarn realizadas 3 repeti90es de rnedidas
eorn a arnostra saturada e 2 repeti90es ern amostras eorn 6 ern3 de



tomografias foram realizadas medidas de contra9ao de amostras
estruturadas (em condi90es naturais) de solo glei por meio de
medidas diretas de seu volume em certas condi90es de umidade.

A amostra seca foi pesada obtendo-se assim 0 valor de IDs

a massa seca desta amostra. Ap6s isto, a amostra foi saturada e

umidade de satura9ao. A amostra foi deixada ao tempo fazendo
com que desta forma seu teor de umidade diminuisse. Em algumas
condi90es intermediarias de umidade, a amostra foi pesada e

medidas de densidade global destas amostras em rela9ao aos
diferentes graus de hidrata9ao.

use -



o procedimento de filtragern das imagens foi efetuado
atraves da utilizaQao de urn software no qual operaQoes
matriciais forarnfeitas de forma bastante simples. A filtragern
das imagens pode ser descrita atraves da figura 25:
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a) Imagem original (Matriz UT)
7

X = L UT..
i,j=3 IJ

b)

M .. = X
IJ

/- ;r ,
~

V \

.•.( I... ij

~
~ , ~-r-

c) Imagem filtrada (Matriz ufl )

UT~~)=-21(Mij+ UTij)
IJ



Inicialmente encontrou-se 0 valor da media dos 25 pontos

do interior da amostra: figura 25a. Este valor foi utilizado na

criac;:aoda matriz M de acordo corn 0 procedimento descrito na

figura 25b. A imagem filtrada foi obtida a partir da media das

matrizes 0 e M, respectivamente, as matrizes que representam a

imagem original e a imagem "mascara" mostrada na figura 25c.

Corn esta operac;:ao, objetivou-se reduzir 0 ruido das

imagens e conseqiientemente das deterrninac;:5esda densidade e

umidade das amostras analisadas.



ana1isadas depende da ca1ibra9ao do sistema tomografico.
o ponto de partida para esta ca1ibra9ao consiste na

determina9ao da re1a9ao entre as unidades tomograficas UT e 0

coeficiente de atenua9ao linear ~ das amostras.

Tabela 2:Rela~ao entre unidades tomograficas {OT} e coeficiente
de atenua~io linear {JI.} para as duas energias utilizadas no
experimento
material ~1 (cm-1): 57KeV ~2 (cm-1):29KeV U'I;. tn;
Solo e (O,52±O,O2) (1,26±O,O2) (520±lO) (1300±25)
Solo ne (O,323±O,OO9) (O,86±O,O2) (340±5) (910±13)
Agua . (O,221±O,OOl) (O,337±O,OO2) (240±8) (430±lO)
Benzina (O,1370±O,OOO8) (O,167±O,OO2) (160±5) (250±8)

(peneiradas) de solo expansivo e de solo nao-expansivo.
Os indices 1 e 2 estao representando as medidas nas quais se



Calibra9sa do sistema para a pica de
f6tans de maior energia (57 Kev)

r 2 = 0,999

UT,=(940±6)J.1, + (34±2)

~ 500-

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Coeficiente de atenua~o linear (cm-1)

Para 0 grafico da figura 26 a regressao linear e 0

coeficiente de determinac;ao r~ para os rnateriais analisados tern



UT1 = (940 ± 6)f.11 + (34 ± 2) e x2 = 0,999

- 1200
I-N

:>-

Calibra~o do sistema para 0 pica de
f6tons de menor energia (29 Kev)

r2 = 0,997

UTz =(950±40)~+ (100± 30)

Coeficiente de atenuaC80 linear (cm-1)

Para 0 grafico mostrado na figura 27 os val ores obtidos para

o coeficiente de determinac;:ao r2 e a regressao linear entre os

pontos obtidos estao apresentados a seguir:

UT2 = (950 ± 40)f.12 + (100 ± 30) e x2 = 0,997

Atraves da analise dos valores encontrados para os

coeficientes de determinac;:ao "r:l" pode-se ver que as retas de
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regressao linear estao bem ajustadas aos pontos obtidos no

exper~mento.

Pode-se ver tambem que houve uma maior flutua9ao das

unidades tomograficas nas imagens relativas ao pico de f6tons de

determina90es apresentadas na tabela 2 quanta nas correla90es

obtidas entre os coeficientes de atenua9ao linear e as unidades

tomograficas para os materiais analisados.

A maior flutua9ao ocorrida nos dados referentes ao pico de

menor energia foi devida a maior atenua9ao dos f6tons de menor

energia por parte dos materiais. Devido a esta maior atenua9ao,

diminuiu-se mais acentuadamente a rela9ao sinal ruido para esse

pico em compara9ao ao pico de f6tons de maior energia 0 que se

refletiu nas imagens e determina90es obtidas.

o coeficiente de atenua9ao em massa para as amostras de solo

expansive e para a agua. obtiveram os valores apresentados na

tabela 3:

Tabela 3 : Coeficientes de atenuaerao em massa para 0 solo
expansivo e para a agua
Material Jlml (cm2/g):57KeV Jlm2 (cm2/g):29KeV

Solo expansive (0,45 ± 0,03) (1,10 ± 0,04)
Agua (0,221 ± 0,001) (0,337 ± 0,002)
Agua valor tabelado (0,215 ± 0,001) (0,350 ± 0,001)

onde: Jlml (cm2/g) e Jlm2 (cm2/g) sac os coeficientes de atenua9ao em



Pg = (1,15 ± 0,02) g/em3
81

e Pag = 1,00 g/em3
, respeetivamente, para

a densidade global do solo seeD e da agua.
Na tabela 3 a diferen9a entre os valores do eoefieiente de

tabelados (Hide & Brownell, 1982) estao em eerea de 3% para a
energia de 57 KeV e em torno de 4% para a energia de 29 KeV. A

A partir dos valores dos eoefieientes de atenua9ao em massa
para a agua e para 0 solo analisado passa-se a determina9ao das
equa90es de ealibra9ao do sistema tomografieo de aeordo com 0 que

{

UTl - 34 = 940 x

UT2 - 100 = 950 x

Para que fossem testadas as ealibra90es eneontradas, foram
feitas determinaeoes de valores de densidade global e tambem de



Para urn plano onde foi realizada a tornografia na arnostra de
agua, os valores a serern obtidos seriarn e = 1,0 (crn3/crn3) e
PsI = 0{g/crn3) a partir das defini90es destes pararnetros para urna
arnostra cornposta exclusivarnente de agua.

As rnatrizes das deterrnina90es da densidade global de solo e

Tabela 4: Determinac;5es do valor de PsI no plano ·tomografic:o· de
uma das amostras de agua utilizada na c:alibrac;&o do sistema
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.12 -0.12 -0.12 0.10 0.23 0.17 -0.01 -0.15 -0.16 -0.12 -0.12
-0.12 -0.02 0.19 0.40 0.35 0.35 0.46 0.33 -0.11 -0.14 -0.12

-0.12 -0.02 0.32 0.05 0.02 0.01 0.01 0.07 0.45 -0.14 -0.12

-0.12 0.01 0.51 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.75 -0.03 -0.12
-0.13 0.05 0.59 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.84 0.07 -0.13
-0.12 -0.04 0.74 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.07 -0.07 -0.12

-0.12 ':'0.12 0.55 0.10 0.02 -0.00 0.01 0.11 0.67 -°0.12 -0.12
-0.12 -0.12 -0.11 0.61 0.95 0.87 0.96 0.68 -0.16 -0.15 -0.12
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.05 0.13 0.02 -0.13 -0.14 -0.12 -0.12

-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12

Tabela 5: Determinac;5es do valor de e para 0 plano tomografic:o da
mesma amostra de agua.

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.22 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.14 0.19 0.22 0.28 0.32 0.30 0.22 0.08 0.08
0.08 0.08 0.22 0.32 0.53 0.54 0.39 0.25 0.22 0.17 0.08
0.08 0.23 0.34 0.93 0.97 0.99 0.98 0.91 0.06 0.17 0.08
0.08 0.25 0.31 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.02 0.11 0.08
0.20 0.18 0.25 0.99 0.98 1.00 0.98 1.00 0.09 0.05 0.12
0.08 0.14 0.01 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.49 0.13 0.08

0.08 0.08 0.13 0.87 0.97 1.00 0.97 0.84 0.34 0.08 0.08
0.08 0.13 0.10 -0.21 -0.30 -0.17 -0.36 -0.32 0.24 0.19· 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 -0.06 0.03 0.10 0.16 0.08 0.08

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.19 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
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global Psl para a amostra de agua produziram 0 valor de

Psl = (0,02 ± 0,03) g/em3 .
Na matriz de umidade, a media para os 25 pontos tornados nas

mesmas posic;:5estiveram 0 valor e = (0,97 ± 0, 04) (em3/em3) .

-Tabela 6: Determinac;oes dos valores de Psl e e para os pIanos
"tomograficos" das 3 tomografias de agua utilizadas na
calibrac;ao do sistema

e(em3/em3) PS1(g/cm3)

(0,96 ± 0,05) (0,01 ± 0,03)
(0,97 ± 0,04) (0,02 ± 0; 03)
(0,98 ± 0,05) (0,·02±0,02)

o valor da media e 0 desvio assoeiado a estas tres
repetic;:5es forneeeu 0 intervalo (0,02 ± 0, 03)(em3/em3) para Psl e 0

intervalo de (0,97 ± 0,05) (em3/em3) para e.
Novamente a partir das definic;:5es de Psl e e, para a amostra

de solo expansivo seeo os resultados a serem obtidos nesta
verifieac;:ao seriam valores de densidade global pr6ximos do valor
Psl = (1,15 ± 0, 02)(g/em3 ), que e a densidade global media para este
tipo de solo medida gravimetrieamente. Para a umidade valores
pr6ximos de e = 0 (em3/em3), pois trata-se de uma amostra de solo
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Os resultados obtidos atraves desta verifica9ao estao
apresentados nas tabelas 7 e 8.

Tabela 7: DeterminacrC5es cia densiciade global Psl de um plano
"tomografico" de uma das 3 amostras de solo seco utilizado na
calibracrao do sistema.

-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.06 - 0 . 12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12

-0.12 -0.12 -0.060.65 0.90 0.72 0.27 -0.09 -0.10 -0.12 -0.12

-0.12 0.13 1. 06 1. 47 1.49 1. 55 1. 62 0.99 - 0 . 14 - 0 . 12 - 0 . 12

-0.12 0.55 1.34 1.18 1.15 1.14 1.16 1.21 0.94 - 0.12 - 0.12

-0.12 0.65 1.52 1.14 1.12 1.12 1.14 1.18 1.46 - 0.12 - 0.12

0.03 0.55 1. 65 1.14 1.12 1.11 1.13 1.20 1.25 -0.00 -0.12

-0.12 0.24 1. 71 1.16 1.14 1.14 1.17 1.21 0.71 -0.09 -0.12

- 0.12 - 0 . 04 1.14 1.23 1.18 1.20 1.21 1.10 0.12 - 0.12 - 0.12

-0.12 -0.06 -0.070.98 1.43 1.11 0.54 0.19 0.09 -0.01 -0.12

- 0.12 - 0 . 12 - 0 . 12 - 0.12 - 0 . 12 0.02 0.05 0.02 - 0 .00 - 0 . 12 - 0 . 12

- 0.12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12 - 0 .12

Tabela 8: DeterminacrC5es do valor de umiciade 9 de um plano
"tomografico" ciamesma amostra de solo seco.

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 -0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

0.08 0.08 0.14 -0.42 -0.48 -0.28 0.04 0.23 0.14 0.08 0.08

0.08 -0.08 -0.66 -0.93 -0.78 -0.77 -0.92 -0.570.19 0.08 0.08

0.08 -0.18 -0.76-0.04 0.02 0.05 0.00 -0.10 -0.68 0.08 0.08

0.08 -0.06 -0.83 0.03 0.08 0.09 0.06 -0.05 -1.02 0.16 0.08

0.02 0.04 -0.96 0.03 0.08 0.09 0.09 -0.04 -0.690.04 0.08

0.08 0.15 -1. 09 0.01 0.05 0.04 0.01 -0.09 -0.13 0.11 0.08

0.08 0.19 -0.75 -0.11-0.05 0.07 -0.10 0.02 0.280.08 0.08

0.08 0.07 0.10 -0.73 -1.03 -0.530.08 0.21 -0.11-0.040.08

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.03 0.08 0.08

0.08 ,0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

o calculo da media dos 25 pontos em negrito na matriz de
densidade global para 0 solo seco, tabela 7, produziram 0 valor
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de Psl = (1,16 ± 0,04) g/cm3. Na matriz de umidade, tabela 8, 0

calcul.o da media para os 25 pontos tornados nas mesmas posic;:5es
que os da tabela anterior forneceu 0 valor medio para a umidade
8 = (0, 00 ± 0, 06) (cm3/ cm3 ) .

-Tabela 9 : Determinac;oes de Psl e 8 para as planas
"tomograficos" das 3 tomografias de solo utilizadas na
calibrac;ao do sistema

Psl (g/cm3) 8(cm3/cm3)

(1,16 ± 0,04) (0,00 ± 0,06)

(1, 18 ± 0, 04) (-0,03 ± 0,04)

(1,14 ± 0,05) (0,04±0,03)

a calculo da media para estas tres repetic;:5esforneceu 0

intervalo (1,16 ± 0, 04)(9/ cm3) para Psl e 0 intervale (0, 00 ± 0,04)

(cm3/ cm3) para 8.

erros experimentais dados pelo metodo gravimetrico.
Ve-se tambem que houve uma maior flutuac;:aonas determinac;:5es

obtidas para 0 solo. Em Phogat et aI, 1991, onde as determinac;:5es

energia nao simult§.neas, este fato e apontado como reflexo da
maior diminuic;:aoda quantidade de f6tons transmitidos. au seja,



Como resultados da ealibrac;ao do sistema, os pixels nos
quais em ambas as tomografias as unidades tomografieas tern 0

valor zero (pontos relativos ao ar que eireunda a ~mostra) sac
obtidos os valores o,08em3/em3 e -o,12g/em3, respeetivamente, nas
matrizes de umidades e densidades.

o eomportamento ffsieo do solo expansivo em func;ao do grau
de hidratac;ao foi obtido atraves da analise das imagens
"tomografieas" obtidas de amostras em 4 eondic;5es distintas de
umidade. Os resultados destas determinac;5es estao apresentados na

Tabela lO:Resultados experimentais para 0 solo expansivo
Sdet (em) /cm)) Stomo (em) /em) pi (g/em3

) Vi (em3) Vi/vo numero de
repetic;5es

0 (O,OO±O,04) (1,16±O,02) 14,91 0,99 3
(O,29±O,01) (0,33±O,05) (l,09±O,03) 15,90 1,06 1
(O,38±O,02) (O,39±0,06) (1,06±O,03) 16,32 1,09 1
(O,52±O,04) (O,54±O,04) (1,04±O,01) 16,64 1,12 4

Sdet e a umidade determinada atraves da adic;ao de uma eerta
quantidade de agua na amostra de solo, dada pela equac;ao 2.7 da
sec;ao2.1.4
Stomo e Pi sao, respeetivamente, a media dos valores da umidade e
da densidade global num plano da amostra, obtidas atraves das
tomografias tomadas nos 25 pontos do interior de eada uma delas.
No easo das amostras com 0 e (0,52 ± 0,04)em3/em3 de umidade, 0

valor tabelado foi eneontrado a partir do ealeulo da media dos



Pi e a densidade adquirida pelo solo na condic;:aode umidade
8tomo·e

Vi e 0 volume adquirido pelo solo ap6s 0 umidecimento e e
calculado a partir do valor de pi obtido das tomografias. lsto
e, utilizando-se a definic;:aode pi, equac;:ao2.4, calcula-se
Vi = 17,3/Pi' onde 17,3g e a massa de solo seco que foi
acondicionada em cada recipiente.

Por exemplo, comparando-se os volumes da amostra seca e da
amostra com umidade igual a (0,52±0,04) (cm3/cm3) verificou-se
uma expansao de 12% no volume da amostra.

As determinac;:5esda umidade para este solo tiveram como
pior resultado a condic;:aode umidade determinada 8det igual a
(0,29 ± 0,01) cm3/cm3. Este fato foi devido a grande dificuldade
que houve na homogenizac;:aoda distribuic;:aode agua neste tipo
de 'Omostra.

Outro fato que deve ser salientado foi que nao conseguiu-
se a preparac;:aode amostras em condic;:5esde umidade abaixo de
(0,29 ± 0,01) cm3/cm3 exatamente pela dificuldade apontada
anteriormente.

Portanto, aponta-se a heterogeneidade da distribuic;:aoda
agua como causa provavel do pior resultado para amostra com
umidade igual a (0,29 ± 0,01) cm3/ cm3. Ou seja, ocorreu uma
perda de sensibilidade nas determinac;:5es de umidade para
amostras em condic;:5esde baixa umidade devido a falta de
homogeneidade na distribuic;:ao da agua do interior destas
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Correlac;ao entre as determinac;oes obtidas por tomografia
e gravimetria para a umidade do solo expansivo

Umidade volumetrica (gravimetria) (cm
3
/cm3

)

Os valores do coeficiente de determina9ao r2 e tarnbem da

8tomo = (1,03 ± 0,05) 8det + (0,01 ± 0,02) e ~ = 0,996



o valor do coeficiente de determinac;:ao "r2" pr6xirno de 1

experirnentalrnente obtidoso

o coeficiente angular da reta se aproxirnou bastante da

Variayao relativa do volume da amostra
em relayao a quantidade de agua

- 1,14
>0->-- 1,10Q)
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quadrados (Ferraz,1974).
o polinomio de

dependencia entre a umidade a e a varia~ao relativa do volume
da amostra Vi/Vo e dada por.

Vi = 0,9S9 + 0, 234 a + 0, 0173 a2 e r2 = 0,9S0Vo

Para um solo de caracteristicas nao expansivas foi feito 0

mesmo tipo de determina~ao,· ou seja, foi obtido 0 comportamento

Tabela 11:Deter.mina~aes de densidade e umidade para 0

solo n&o expansivo

adet(cm3/cm3) atomo(cm3/cm3) PStomo (g/cm3 )
numero de
repeti~5es

0 (O,Ol±O,O2) (1,2S±O,02) 3
(O,O9±O,Ol) (O,lO±O,O2) (1,30±O,O6) 1
(O,lSO±O,OOS) (O,14±O,O2) (1,24±O,OS) 1
(O,2S±O,04) (O,30±O,O3) (1,30±O,O4) 3

onde adet e a umidade volumetrica determinada por gravimetria,
atomo e a umidade volumetrica calculada a partir das

\ IFse



tomografiase pea densidade global calculada a partir dasStomo

Correlac;ao entre as determinac;oes obtidas por tomografia
e gravimetria para a umidade do solo nao-expansivo
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8tomo = {1,04 ± 0,07)8det + (O, 00 ± 0,01) e ~ = 0,989

Pode-se ver que as deterrnina.c;:oesde umidade atraves das
tomografias para este solo tambem estao ernboa eoneordaneia corn
os dados obtidos gravimetrieamente.

o valor eneontrado para a densidade global deste solo teve
o valor Pdet = (1,28 ± 0,03)g/em3 e a media das deterrninac;:oes
obtidas via tomografia, realizadas nos 4 diferentes graus de
hidratac;:ao,forneeeu 0 valor Ptomo = (1,28 ± 0,03) g/em3, 0 mesmo
que 0 valor deterrninado gravimetrieamente.

A tomografia, em estudos de solos nao expansivos (Aylmore,
1993), mostrou que erndeterrninac;:oesda densidade media de solos
nao expansivos, eujas densidades estavam na faixa de 1,2 ate
1,6 g/em3, norrnalmente foram obtidos desvios da ordem de 0,02
ate 0,07 g/em3 em relac;:aoaos valores deterrninados por analises
de S'ravimetri?l.

Os resultados aqui obtidos mostraram que os desvios na
deterrninac;:aoda densidade media do tipo de solo utilizado, euja
densidade deterrninada por gravimetria foi de (1,28 ± 0,03)
g/em3, fiearam em torno de 0,02 g/em3 para as deterrninac;:oes
medias obtidas.

Comparativamente, os desvios nas deterrninac;:oesmedias da
umidade para 0 solo nao-expansivo foram maiores que os obtidos
para 0 solo expansivo. Ferraz, 1974, obteve nas deterrninac;:oes
simultaneas da densidade e umidade por medidas de transmissao
direta de duplo feixe, impreeisoes da ordem de 10% na
deterrninac;:aode umidade. Desvios maiores foram observados, no
easo dos solos que possuiam eoefieiente de atenua9ao mais
pr6ximos do da agua e tambem para amostras ern eondic;:oesde
umidades mais baixas (Ferraz,1974).



para a agua quando em comparac;:ao com 0 solo expansi vo. Este

fato pode ter determinado os maiores desvios obtidos na

investigac;:ao da umidade para os solos nao-expansivos.

o comportamento das medidas apresentadas na f igura 31

demonstram que os valores da densidade global do solo nao

expansivo oscilam em torno de Ps = (1,28 ± 0,03) g/cm3, 0 valor

medio da densidade global para 0 solo analisado.

Correla«;ao entre as determina«;oes obtidas por tomografia
para a densidade dos solos expansivo e nao expansivo
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A figura 31 mostra 0 comportamento das medidas da

densidade global para os dois solos analisados em torno do

expansive 0 valor para a media destas determinac;:5es foi de

(1,28 ± 0,03) g/cm3 e para 0 solo expansive foi de (1,09 ± 0, OS)

g/cm3.

Na tabela 12 sac mostrados os resultados de expansividade

obtidos pelo metodo da proveta graduada descrito na sec;:ao 3.4,

Tabela 12 :Comparac;ao entre as medidas de umidade i base de
volume e densidade pelo metoda da proveta graduada e pela
tomografia

e (ern3/ ern3 ) e (ern3/ ern3 ) p(g/ern3 ) p(g/ern3 )

(proveta) (tomografia) (proveta) (tomografia)

(0,56±0,02) (0,55 ± 0,04) (1,03±0,02) (1,03 ± 0,03)

(0,51±0,02) (0,50±0,04) (1,02±0,02) (1, OS ± 0,03)

(0,52±0,03) (0,54 ± 0,04) (1,02±0,01) (1,04 ± 0,02)

- (0,57±0,04) - (1, OS ± 0,03)

(0,38±0,01) (0,39 ± 0,06) (1,065±0,008) (1,06 ± 0,03)



A media obtida para as 3 medidas de umidade e densidade
para a amostra saturada no experimento da proveta graduada
foram, respeetivamente:

e = (0, 53 ± 0, 03) em3/ em3 e p = (1, 023 ± 0, 006) g/em3

o valor da media das 4 medidas de umidade e densidade
referentes as tomografias para a amostra saturada forami

e = (0,54 ± 0,03) em3/em3 e p = (1,04 ± 0,01) g/em3

Na eompara9ao entre os dois metodos vemos
amostra saturada a diferen9a poreentual entre as
determina90es para a densidade global seea
volumetriea fiearam em torno de 2%.

Na amostra com e = (0,38 ± 0,01) em3/em3 a diferen9a entre os
valores determinados nas duas formas tiveram urn desvio
poreentual de aproximadamente 3%. No easo das determina90es da
densidade este desvio fieou em torno de 1%.

Portanto, a partir desta analise, ve-se que as
determina90es de densidade e umidade pelo metodo tomografieo
eonduzem a resultados medios que diferem em torno de 2% dos
resultados obtidos atraves do metodo da proveta graduada.

que para a
medias das
e umidade



o modele das tres retas, enunciado no capitulo 2, se<;:ao

2.1.6. foi empregado para analisar a expansao de amostras

estruturadas do mesmo solo utilizado nas tomografias.

o procedimento de determina<;:ao da densidade da amostra

estruturada de solo foi descrito na se<;:ao3.5, do capitulo 3.

Os resultados obtidos, mostrados na tabela 13, permitiram

a identifica<;:ao das tres etapas descritas pelo modelo.

Tabela 13 :Resul tados da expans&o de amostras estruturadas do
solo utilizado nos experimentos de tomografia

8g (g/g) Pg (g/cm3) v(cm3/g)

(0,386 ± 0,002) (1,28 ± 0,04) (0,78 ± 0,02)

(0,271 ± 0,003) (1,30 ± 0,04) (0,77 ± 0,02)

(0,205 ± 0,002) (1,41 ± 0,04) (0,71 ± 0,02)

(0,166 ± 0,002) (1, 49 ± 0, 04) (0,67 ± 0,02)
,.

(0,134 ± 0,002) (1,51 ± 0,05) (0,66 ± 0,02)

(0,108 ± 0,002) (1,64 ± 0,05) (0,61 ± 0,02)

(0,037 ± 0,002) (1,68 ± 0,04) (0,59±0,01)

(0,019 ± 0,002) (1,65 ± 0,05) (0,60 ± 0,02)

(0,002 ± 0,002) (1,68 ± 0,04) (0,59±0,01)

onde:
8g e a umidade a base de peso, Pg e a densidade global da

amostra eve 0 volume especifico da amostra, calculado a
partir de Pg atraves da equa<;:ao2.10.

Os resultados obtidos foram interpolados pelas equa<;:6es

2.13.1, 2.14.1 e 2.15.1 apresentadas na se<;:ao 2.1.6 que

descreve 0 modelo e sac mostrados na figura 32.



Interpola~o dos dados de expansao do solo
estruturado atraves do modelo das tres retas

~
C')

Eo---
>
oo

~o
Q)
Cl.
en
Q)
Q)

E:::J
g

Umidade a base de peso 8g ( gIg)

Obteve-se para 0 ponto de entrada de ar, 0gA, 0 seguinte
valor: 0gA = 0,103 (g/g) que eorrespode a uma urnidade

volurnetriea ° igual a (0,18 ± 0, 05)ern3/ern3. Calheiros et aI, 1991
eneontou para a analise deste tipo de solo urn valor de 0,18
ern3/ern3,que eoneorda corn 0 dados aqui obtidos.



Para 0 intervalo de umidades entre (0,108 ± 0,002) e
(0,271± 0,003)(g/g) obteve-se 0 valor (0,95± 0,08Hcm3/g) para
d1deg. De acordo corn0 modelo, esta etapa da expansao do solo
foi caracterizada como normal.

A expansividade do solo utilizado no experimento de
tomografia tarnbem foi analisada pelo modelo das tres retas e e

o valor da densidade global determinado gravimetricamente
para a amostra produziu 0 valor de Pgs1 igual a (1,15± 0,02)

g/cm3.

a quantidade de ar presente na amostra e uma fun9ao da umidade
presente na amostra, isto e, Var = Var(eg).

Utilizando-se as equa90es 2.3 e 2.2 para 0 solo seco

(Vag = Ocm3), obteve-se a equa9ao 4.9 que foi utilizada para

Va e 0 volume total inicial da amostra seca. No caso do
experimento Va = 15cm3;
ms = 17,3g e a massa da amostra seca, que coincide corn0 valor

Pp e a densidade de particulas, cuj0 valor foi admitido como

sendo 2,65g/cm3 de acordo corn0 que foi visto na se9ao 2.1.2.



como resul tado para 0 volume inicial de ar na amostra seca 0

valor Var(O) = 8,5cm3 que aqui denominou-se de resultado R.I.

rrabe1a 14 :Va10res experimentais de 8g e v· obtidos a partir doJ.

dados da tabe1a 10 para 0 solo expansivo uti1izado no experimento
Pi (g/cm3) 8(cm3/cm3) 8g(g/g) vi (cm3/g)

(1,16±0,02) (0,00 ± 0,04) (0,00±0,04) (0,86 ± 0,02)

(1,09±0,03) (0,33 ± 0,05) (0,30±0,05) (0,92 ± 0,03)

(1,06±0,03) (0,39 ± 0,06) (0,37±0,07) (0,94 ± 0,03)

(1,04±0,01) (0,54 ± 0,04) (0,52±0,04) (0,962 ± 0,009)

Pi e 8 sao, respecti vamente, a densidade global do solo e a

umidade volumetrica, determinadas atraves das tomografiasi

8g e a umidade a base de peso calculada a partir da equa9ao 2.9

Vi e 0 volume especifico da amostra calculado a partir do valor

de Pi atraves da utiliza9ao da equa9ao 2.10.

tabela 14 pode- se ver que em todo 0 intervalo de umidades

investigado 0 < dV/d8g < 1. Portanto 0 modele das tres retas

indicou que nesta situa9ao a amostra apenas sofreu expans5es



fases gasosa e liquida. Para E = 1 a entrada de urn volume V de

agua e aeompanhada pela saida do rnesmo volume V de ar da

Corn a substituic;:ao do resultado R.1 e da equac;:ao 2.9

(supondo a densidade da agua corn valor de 19/em3) na equac;:ao

4.10 obteve-se a equac;:ao 4.11, que desereve a variac;:ao da etapa

v(8g) =



onde: (8,5/17, 3) - (8 X eg) e a quantidade Va da equa<;:ao 2.11 e

representa 0 quociente entre 0 volume de ar da amostra Var e a
massa de s61idos ms desta amostra;
eg e a umidade a base de peso definida pela equa<;:ao2.9;

(1/2,65) e 0 inverso da densidade de particulas para este solo
ou 0 volume especifico da parte s61ida, representado por Vs e
8 e 0 parametro a ser ajustado.

Interpola~aodos dados de expansividade do solo
analisado atraves do modelo das tres retas

~..,
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Umidade a base de peso 8g( gIg )



Para E = 0, 82 a equac:;:aode interpolac:;:ao, que descreve a
expansao do solo utilizado, e 0 coeficiente de determinac:;:aor2

v = 0,8687 + 0,189g e r2 = 0,877

A partir da equac:;:ao4.12 determinou-se 0 volume total da
amostra Vt (9g) .

Interpola~o dos dados. de volume do solo
analisado atraves do modelo das tres retas
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Como mostra a figura 34, 0 volume total da amostra vt(eg)

foi dividido no volume das fases gasosa, liquida e salida,
representadas respectivamente, por Var' Vag e Vs conforme
descrito no modelo das tres retas, capitulo 2, se9ao 2.1.6.

o volume de agua na amostra foi calculado atraves da
equa9ao 2.9 que define ego

o volume de ar na amostra foi obtido atraves da diferen9a
entre Vt(eg) e a reta 1:1 para 0 comportamento dos volumes das
fases liquida e salida, isto e, Vag(eg)+Vs(eg)'

Na analise dos dados obtidos no experimento corn as
amostras desestruturadas de solo expansivo, verificou-se que a
etapa normal de expansao prevista pelo modelo das tres retas
nao foi observada.

observou- se que a desestrutura9ao imposta a amostra provocou
uma maior capacidade no processo de troca das fases gasosa e
liqu~da no umidecimento. Esta conclusao foi tirada cornbase no
valor encontrado para e, urnvalor proximo de 1.

Foram calculadas os valores do parametro nen para a
amostra estruturada de solo expansivo, para as tres etapas de
contra9ao apresentadas pela amostra. Os resultados obtidos
estao apresentados no apendice 5.

Ja a expansao da amostra estruturada de solo foi
reproduzida atraves do modele das tres retas e para este
experimento puderam ser observadas as tres fases em que se
divide a expansao, ern particular ficou bem caracterizada a
etapa normal de expansao da amostra e foi determinado 0

parametro eA, 0 ponto de entrada de ar na amostra. 0 valor
aqui determinado foi 0 mesmo que 0 encontrado por Calheiros et
aI, urnvalor igual a (0,18 ± 0, aS) cm3/cm3.



As principais contribui<;:oes e conclusoes obtidas assim
como as sugestoes de trabalhos futuros surgidas da realiza<;:ao
deste trabalho estao descritas a seguir.

Como principais contribui<;:oes que a realiza<;:ao deste
trabalho propiciou podern ser citadas.

Projeto, desenvolvimento e adapta<;:oes de urn tom6grafo
previarnente existente (Cruvinel et al,1990), tornando-o capaz
de realizar tomografias sirnultaneas de dupla energia de
amostras porosas expansivas e nao expansivasi

Apresenta<;:ao de urn novo rnetodo.capaz de utilizar a tornografia
de dupla energia para medir simultaneamente a densidade global
e 0 conteudo de agua ern amostras porosas e expansivas. Tarnbem
ficou caracterizada a sensibilidade do metodo para a medida
sirnultanea destes parametros fisicos e

Caracteriza<;:ao da expansividade de urn material poroso, no
caso urn solo corn argila expansiva, ern fun<;:ao dos seus
diferentes graus de hidrata<;:ao, inclusive utilizando 0 modelo
das "tres retas" e compara<;:aocorn urn solo nao-expansivo.



1) A confec9ao de filtros de estanho possibilitou a modifica9ao
do espectro de Bremsstrahlung da fonte de Raios X utilizada de
modo a produzir dois picos distintos em energia, requisito
basico ao metodo aqui proposto (P.S1, tabela 1 e apendice 3);

2) Foram obtidas calibra90es relacionando as unidades
tomograficas com os coeficientes de atenua9ao para os materiais
investigados nas duas energias obtidas pela filtragem atraves
dos filtros de estanho. Estas calibra90es permitiram a
realiza9ao de determina90es simultaneas da densidade e da
umidade, pixel a pixel, para os solos investigados (p.66 e 67,
figs.26 e 27 e Eq.4.1 e 4.2);

3) As medidas realizadas mostraram que atraves da utiliza9ao do
sistema determinou-se 0 coeficiente de atenua9ao em massa da
agua com desvios da ordem de 4% em rela9ao aos valores
tabelados (p.68 e tabela 3);

4) A filtragem das imagens tomograficas fez com que as
flutua90es associadas as imagens fossem minimizadas. Isto fez
com que os desvios associados as determina90es medias obtidas
ficassem comparaveis aos do metodo gravimetrico. Vale salientar
que a filtragem foi utilizada somente para que as flutua90es
fossem minimizadas, nao alterando os valores medios obtidos
para as determina90es sem a utiliza9ao da fitragem (p.71 e 73,
tabelas 6 e 9);

S) Nas determina90es realizadas observou-se uma maior
diminui9ao da rela9ao sinal ruido para 0 pico de f6tons de
menor energia. Isto ocorreu devido ao aumento do coeficiente de



agua ern relac;:ao as amostras de solo. Este fato foi apontado
como sendo causado pela maior homogeneidade da amostra composta
exclusivamente per agua e tarnbem porque entre estes a agua tern
menor coeficiente de atenuac;:ao (tabelas 4, 5 da p.70 e tabelas

7) A analise das regress5es obtidas mostrou que 0 metodo de
tomc;:>grafiade dupla energia simultanea mediu adequadamente a
umidade media das amostras de solo expansive (Fig.28 e Eq.4.4,

IFse SERVI<;::ODE BIBLlOT~CA E
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gravimetricamente e atraves do "metodo da proveta graduada"
(p.82, tabela 12);

10) A expansao da amostra estruturada de solo expansive foi
descrita atraves do modelo das tes retas. Para este estudo as
tres etapas da expansao previstas pelo modelo puderam ser
caracterizadas e equacionadas. Em particular, a etapa normal de
expansao ficou muito bem definida assim como 0 ponto de entrada
de ar, que determina a transic:;:aoentre as etapas normal e
residual, foi encontrado (p.84, tabela 13; p.8S Fig. 32);

11) A analise da expansao das amostras desestruturadas de solo
atraves do modelo das tres retas, mostrou que a etapa normal
nao ficou caracterizada. Atraves da interpolac:;:aodos dados pelo
modele ficou caracterizado que em coda 0 intervalo de umidades
investigado a amostra apresentou a denominada fase estrutural
de expansao. Pode-se observar uma boa capacidade de troca entre
as fases lfquida e gasosa da amostra atraves da analise do
valor e significado da constante E (p.89, Fig.33 e p.90 Fig.
34) ;

12) Foram realizadas modificac:;:5esinstrumentais para investigar
a possibilidade de realizac:;:aode tomografias de dupla energia
simultanea utilizando as fontes radioativas do Cesio e
Amerfcio. Foram obtidas calibrac:;:5esdo sistema e foram
deteminados simultaneamente, pixel a pixel, valores de
densidade global e umidade para uma amostra estruturada de solo
expansive (Apendice 2, Figs.A.2 e A2.3 e Eqs. A2.3 e A2.4);



13) 0 fate das fontes radioativas produzirern picos corn maior
energia quando comparados aos obtidos nos experirnentos corn 0

aparelho de Raios X, permitiu a realiza9ao de tomografias ern
amostras de maiores diametros. Tarnbernviabilizou a utiliza9ao
de colimadores de menor diametro de abertura fazendo com que as
imagens obtidas fornecessernrnaior resolu9ao espacial (Apendice
2, Tabelas A2.2, A2.3, A2.4 e A2.5) i

14) As determina90es de densidade global e umidade atraves da
tomografia simultanea de dupla energia, utilizando-se as fontes
radioativas, produzirarn intervalos de medida nos quais estavarn
contidos os valores determinados gravimetricarnente (Apendice 2,
Tabela A2.6, p.107).

15) Atraves dos histogramas de freqftenciada densidade global e
urnidade foi possivel mostrar a grande heterogeneidade do solo
investigado. Alem disto, os histogramas rnostrararnque as varias
regioes da amostra sofreram conjuntarnente varia90es nestes
parametros (Apendice 2, Fig. A2.4, p.10S e Fig. A2.5, p.109).

A realiza9ao deste trabalho rnotivou-nos a sugerir alguns
trabalhos a serernrealizados no futuro.

a) Estudar a produ9ao dos filtros de radia9ao corn outros
materiais e mesrno misturas de rnateriais que apresentern
caracteristicas de descontinuidades no coeficiente de atenua9ao
de forma a se obter e quantificar a produ9ao de picos,
distintos ernenergia, a partir dos Raios X. Isto possibilitara,
por exernplo,a escolha das energias mais adequadas para 0 tipo
de amostra utilizadaj



b) Utiliza~ao do tom6grafo de dupla energia simultanea que
emprega as fontes radioativas de Cesio e Americio para que que
se determine a curva de expansividade das amostras estruturadas
de solo para que seja comparada aquela obtida atraves do modele
das tres retas.



A filtragem das imagens se baseou na proposi9aO de que a
partir da imagem original, representada pelo conjunto de pontos
{Xi} (i = 1,2,...,N) pode-se construir urn novo conjunto, de

elementos {Xi'} (i = 1,2,...,N) gerados a partir da opera9ao de

media aritmetica entre os pontos do conjunto antigo {Xi} e 0

opera9ao X~ = (Xi + X)/2, onde:

1) 0 valor da media para os pontos {Xi'} do novo conjunto nao e

modificado em rela9ao ao vaior medio de {Xi} e
2) A variancia associada a este novo conjunto e quatro vezes

o valor da media e da variancia para 0 conjunto
{Xi} (i = 1,2,...,N) sao, respectivamente obtidos por:

N
X = 1 LXi

N. 1].=

N2 1 -2ax = - L (Xi - X)
N i=l



Para 0 novo conjunto {Xi'} (i = 1,2, ... ,N) 0 valor da media

_, 1 N I

X = - LXi
N i=l

X X
-+-=X
2 2

N N-
o ,2 = ~ L (X'i-X)2 = ~ L (Xi + X - X)2 =

X N i=l N i=l 2 2
N - N

= 1 ~ (Xi _ X)2 = 1 ~ (X. _ X)2 = ~ 02
N i~l 2 2 4N i~l 1 4 X

Portanto, ve-se que operac;:ao de filtragem, representada

pela definic;:ao X~ = (Xi + X)/2, gera urn novo conjunto {X~} no



Tam6grafo de dupla energia simultinea utilizando fontes de
Raios Gama provenientes de fontes de 137CS e 241Arn•

destas ernforma de apendice.
A esquematiza9ao da disposi9ao das fontes radioativas

utilizadas para realizar as medidas esta mostrada na figura

2

\

\

\

Base do
castelo

do
Cesio



As duas fontes empregadas no experimento foram as de 137CS
e 241Am com, respectivamente, 661 KeV, 100 mCi e 60 Kev, 300

a castelo de acondicionamento do Cesio foi apoiado em uma
base sendo 0 alinhamento do feixe obtido atraves de dois

altura do detector, ( numero 1, figura A2.1) e
2) Outro, com tres parafusos ligados a base circular do
castelo de Cesio, cada qual separado de uma distancia angular
de 1200 (numero 2, figura A2.1) que permitiu 0 alinhamento do

capitulo 3 e 0 sistema de discrimina9ao e contagem foi
ajustado para as energias das fontes radioativas empregadas. A
calibra9ao do sistema foi realizada utilizando-se amostras de
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agua, de solo expansive e de benzina. Os resutados obtidos

estao mostrados na tabela A2.1:

Tabela A2.1: Determinaqoes utilizadas para a calibraerao do sistema
Amostra JJ1(cm-1) .10-2 JJ2(cm-1).10-1

~ UI;

Agua (8,68 ± 0,03) (2,14±0,03) (76 ± 5) (180 ± 5)
Solo expansivo (7,90 ± 0,06) (5,15 ± 0,05) (75 ± 4) (416 ± 10)

Benzina (6,45 ± 0,05) (1,37 ± 0,03) (57 ± 4) (125 ± 5)
Agua (tabelado) (8,62 ± 0,04) (2,10 ± 0,03) - -

Onde: JJ1(cm-1
) e 0 coeficiente de atenuac;ao linear para a

energia do Cesio calculado sobre 5 repetic;5es de medida;

JJ2(cm-1
) e 0 coeficiente de atenuac;ao linear para a energia do

Amerfcio calculado a partir de 5 repetic;5es de medida;

~ e 0 valor representativo da unidade tomografica do material

utilizado na calibrac;ao para duas. repetic;5es de medida,

correspondente a energia do Cesio;

UI; e 0 valor representativo da unidade tomografica do material

utilizado na calibrac;ao para duas repetic;5es de medida,

correspondente a energia do Amerfcio. 0 valor tabelado para 0

coeficiente de atenuac;ao da agua para a energia do Cesio foi

encontrado em Reginato, 1974 e para a energia do Amerfcio em

Ferraz, 1974.

A calibrac;ao encontrada para 0 sistema na energia do

Cesio esta apresentada na equac;ao A2.1 e para a energia do

Amerfcio esta apresentada na equac;ao A2.2.

UTI = (1 ± 5) + (911 ± 150)JJIe r2 = 0,900

UT2 = (-17 ± 4) + (770 ± 10)JJ2e r2 = 0,999
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o coeficiente de atenua9ao linear da amostra de solo foi

obtido em termos dos coeficientes de atenua9ao do solo e da



agua atraves da equac;ao 2.26. 0 valor da densidade global do
solo' (utilizou-se 0 mesmo solo expansivo dos experiment os com
o Raio X) foi de Pgs1 = (1,15± 0,02)g/cm3 e os coeficientes de
atenuac;ao linear da agua e do solo estao apresentados na
tabela A2.1.

Portanto,a partir destas substituic;oes e da resoluc;ao do
sistema formado pelas equac;5es A2.1 e A2.2, as equac;oes que
fornecem, simultaneamente, 0 valor da densidade global PsI e da
umidade e , pixel a pixel, para as tomografias sac dadas por
A2.3 e A2.4:

Pgs1 = [(UT2- 17)/216- (UT1+ 1)/104]

A dimensao dos colimadores bem como 0 passo linear
utilizados neste experimento foram de 2mm. As amostras
empregadas na calibrac;ao foram acondicionadas em cilindros de
PVC de 1,8 cm de diametro interno.

Os pontos do interior da amostra utilizados para a
calibrac;ao do sistema foram escolhidos por visualizac;ao das

adjacentes a parede do recipiente nao foram considerados
nestas determinac;oes.

Para as amostras da calibrac;ao,puderam ser escolhidos 81
pontos no interior de cada tomografia. Estes 81 pontos
passaram pelo mesmo processo de filtragem que foi descrito no
trabalho de tomografia com 0 Raio X, capitulo 3 e apendice 1.

Foram realizadas determinac;oes simultaneas de densidade e
umidade, pixel a pixel, para uma amostra estruturada do solo



tomografia desta amostra na condi9ao de umidade igual a
(0,180± 0,003)cm3/cm3 .

tomografias obtidas) 361 pontos no interior da amostra.
A determina9ao gravimetrica da densidade global para a

amostra seca forneceu 0 valor de (1,60± 0,04)g/cm3 e pelo fato
do solo ser higrosc6pico e de ter sido seco ao ar, a umidade
volumetrica para a amostra seca foi medida e obteve-se 0 valor
de (0,004± 0,003)cm3/cm3.

As determina90es de Psl obtidas para a amostra de solo
estruturado seco estao mostradas na tabela A2.2. A media
destas determina90es forneceu 0 valor de (1,58± 0,08)g/cm3 para
o valor da densidade global media no plano ernque a tomografia
foi realizada. A repeti9ao desta medida forneceu para 0 valor
medio das determina90es da densidade global Psl 0 valor de
(1,64± 0,09) g/cm3.

A media encontrada para as determina90es de umidade da
amostra, apresentadas na tabela A2.3, teve 0 valor de
(0,05 ± 0,05) cm3/cm3. Para a repeti9ao desta tomografia, 0

valor medio obtido para a umidade da amostra no plano
investigado foi igual a (0,02± 0,06) cm3/cm3.

amostras de solo por atenua9ao de feixes de Raios Gama
provenientes de fontes de Americio e Cesio, podem ser

atingidos desvios da ordem de 0,005 cm3/cm3 nas determina90es
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1.60 1.49 1.52 1. 55 1.67 1.65 1.50 1.54 1.49 1.68 1.60 1.64 1.65 1.62 1.51 1.50 1.54 1.60

1.60 1.62 1.61 1.60 1.52 1.47 1.63 1.57 1.45 1.60 1.60 1.68 1.64 1.58 1.51 1.49 1.59 1.54

1.56 1.63 1.55 1.54 1.56 1.51 1.61 1.64 1.47 1.51 1.63 1.59 1.65 1.60 1.49 1.48 1.55 1.63

1.50 1.57 1.52 1.48 1.61 1.61 1.61 1.57 1.62 1.64 1.66 1.59 1.64 1.45 1.54 1.67 1.66 1.57

1.55 1.55 1.49 1.58 1.59 1.64 1.64 1.61 1.72 1.69 1.57 1.53 1.64 1.62 1.61 1.56 1.54 1.55

1.61 1.65 1.54 1. 61 1.49 1.53 1.70 1.60 1.69 1.57 1.51 1.54 1.78 1.52 1.54 1.57 1.57 1.58

1.53 1.55 1.62 1.63 1.62 1.58 1.68 1.60 1.55 1.61 1. 79 1.63 1.63 1.56 1.52 1.56 1.51 1.52

1.57 1.59 1.50 1.61 1.71 1.61 1.64 1.60 1.66 1.77 1.68 1.61 1.66 1.60 1.50 1.60 1.56 1.57

1.60 1.58 1.67 1. 70 1.57 1.63 1.80 1.79 1. 79 1.77 1.67 1.67 1.86 1.61 1.53 1.61 1.60 1.67

1.61 1.59 1.67 1.67 1.56 1.58 1.73 1.63 1.63 1.62 1.48 1.61 1.69 1.64 1.55 1.53 1.51 1.49

1.60 1.64 1.68 1.64 1.64 1.50 1.57 1.65 1.54 1.61 1.45 1.59 1.59 1.64 1.71 1.62 1.64 1.55

1.37 1.66 1.70 1.60 1.59 1.50 1.68 1.69 1.51 1.61 1.57 1.58 1.60 1.56 1.61 1.61 1.46 1.38

1.52 1.53 1.55 1.59 1. 73 1.60 1.60 1.68 1.57 1.57 1.52 1.66 1.62 1.64 1.61 1.55 1.49 1.41

1.40 1.37 1.47 1.47 1.63 1.66 1.59 1.62 1.56 1.&7 1.54 1.59 1.61 1.62 1.47 1.41 1.37 1.50

1.39 1.42 1.43 1.47 1.65 1.55 1.56 1.59 1.54 1.66 1.55 1.46 1.42 1.50 1.47 1.45 1.43 1.46

Tabela A2.2: Deter.mina~oes de PsI para 0 solo Glei estruturado seco
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0.03 0.08 -0.03 -0.01 0.05 0.05 0.07 0.09 0.07 0.03 0.09 0.06 0.11 0.01 -0.02 0.03 -0.01 0.08

-0.06 0.08 0.09 0.03 0.08 0.07 0.00 0.01 0.08 0.03 0.06 0.05 0.05 0.03 0.11 0.02 -0.05 0.06

0.04 0.08 0.04 0.07 -0.06 0.06 0.12 0.05 0.14 0.14 0.09 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.12 0.03

0.02 0.12 0.09 0.09 0.01 0.02 0.11 0.08 0.12 -0.06 0.04 0.01 0.00 0.03 0.10 0.11 0.08 0.03

0.04 0.03 0.05 0.07 0.12 0.13 0.01 0.06 0.13 0.00 0.03 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.04 0.08

0.06 0.03 0.09 0.09 0.07 0.12 0.03 0.02 0.12 0.08 0.01 0.06 0.00 0.04 0.12 0.12 0.07 -0.01

0.11 0.07 0.11 0.14 0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 -0.01 -0.00 0.05 0.01 0.16 0.11 -0.01 -0.01 0.05

0.07 0.06 0.12 0.05 0.06 0.01 0.01 0.01 -0.06 -0.04 0.07 0.09 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.07

0.02 0.01 0.10 0.04 0.12 0.11 -0.02 0.04 -0.03 0.07 0.12 0.09 -0.10 0.11 0.09 0.05 0.06 0.03

0.10 0.09 0.04 0.03 0.04 0.08 -0.02 0.03 0.10 0.03 -0.09 0.01 0.01 0.07 0.09 0.05 0.11 0.07

0.05 0.06 0.13 0.05 -0.03 0.06 -0.00 0.03 0..01 -0.09 -0.01 0.05 -0.00 0.04 0.10 0.02 0.07 0.05

0.05 0.07 -0.00 -0.02 0.08 0.03 -0.11 -0.11 -0.09 -0.09 -0.01 0.01 -0.14 0.04 0.09 0.02 0.03 -0.03

0.03 0.05 -0.00 0.01 0.09 0.05 -0.06 0.02 0.02 . 0.03 0.13 0.02 -0.01 0.03 0.09 0.10 0.12 0.11

-0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.11 0.07 0.01 0.09 0.02 0.15 0.06 0.05 0.01 -0.04 0.03 -0.01 0.01

0.11 -0.03 -0.05 0.04 0.06 0.13 -0.01 -0.03 0.10 0.02 0.07 0.07 0.06 0.08 0.03 0.03 0.11 0.11

-0.02 0.03 0.07 0.06 -0.05 0.05 0.04 -0.02 0.05 0.06 0.10 -0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.02 0.06

0.09 0.10 0.07 0.11 0.01 -0.01 0.05 0.03 0.07 -0.02 0.08 0.06 0.05 0.00 0.08 0.10 0.10 0.03

Tabela A2.3:Deter.mina~Oes da umidade 8 para 0 solo Glei estruturado seco



de umidade das amostras. Entretanto, ainda em condi90es 6timas
de opera9ao do sistema de m~dida, na literatura ja foram
relatados desvios dez vezes maiores que estes, ou seja,
desvios em torno de 0,oscm3/cm3 (Ferraz & Mansell, 1979) .

Outros fatores que determinam a obten9ao destes desvios
sao apontados a seguir: a heterogeneidade das amostras de solo
e a imprecisao na medida do coeficiente de atenua9ao em massa
para a agua e para 0 solo utilizado no experimento (Ferraz &
Mansell, 1979).

obtida para a calibra9ao na energia do Cesio se deve a pequena
espessura do detector utilizado no experimento tornando-o nao
adequado para a detec9ao de f6tons de altas energias tais como
a do Cesio.

Para a amostra na condi9ao de umidade de (0,180 ±O, 003)
cm3/cm3 0 valor medio das determina90es da matriz de umidade,
mostradas na tabela A2.4, forneceu 0 valor de (0,20 ± 0,05)
cm3/cm3.

Como resultado interessante, mostra-se na tabela A2.S os
valores da densidade, pixel a pixel, determinados para 0 solo
na condi9ao de (0,180± 0,003)cm3/cm3. 0 valor medio encontrado
para as determina90es apresentadas na tabela A2.S foi de
(1,49± 0,07)g/cm3 mostrando a expansao do solo com seu
umidecimento.



0.20 0.19 0.21 0.26 0.16 0.24 0.21 0.24 ~ 0.17 0.24 0.27 0.21 0.20 0.15 0.23 0.21 '0.12 0.21
0.18 0.21 0.13 0.23 0.21 0.21 0.17 0.20 0.18 0.19 0.25 0.17 0.19 0.16 0.26 0.18 0.17 0.15

0.23 0.27 0.22 0.23 0.24 0.26 0.16 0.25 0.27 0.16 0.17 0.20 0.24 0.28 0.26 0.25 0.14 0.10

0.26 0.22 0.20 0.26 0.20 0.25 0.18 0.25 0.22 0.22 0.16 0.24 0.30 0.24 0.16 0.21 0.18 0.24

0.16 0.16 0.19 0.26 0.21 0.22 0.16 0.14 0.10 0.21 0.10 0.20 0.17 0.15 0.17 0.15 0.20 0.21

0.22 0.20 0.31 0.18 0.17 0.23 0.18 0.22 0.21 0.23 0.19 0.23 0.14 0.17 0.17 0.19 0.22 0.15
0.22 0.23 0.27 0.26 0.21 0.12 0.18 0.23 0.18 0.20 0.20 0.12 0.14 0.18 0.22 0.24 0.20 0.17
0.13 0.20 0.20 0.25 0.27 0.16 0.17 0.14 0.11 0.09 0.04 0.04 0.14 0.18 0.16 0.20 0.20 0.16.
0.17 0.26 0.23 0.13 0.21 0.18 0.16 0.11 0.11 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21 0.14 0.22 0.16 0.24
0.19 0.27 0.23 0.24 0.16 0.10 0.16 0.05 0.13 0.14 0.17 0.12 0.21 0.18 0.14 0.22 0.17 0.22
0.23 0.18 0.20 0.20 0.13 0.12 0.21 0.15 0.20 0.16 0.12 0.10 0.14 0.18 0.24 0.29 0.21 0.21
0.24 0.22 0.18 0.09 0.18 0.15 0.13 0.15 -0.03 -0.01 0.14 0.19 0.23 0.22 0.19 0.23 0.23 0.24
0.21 0.26 0.17 0.11 0.24 0.13 0.12 0.07 0.10 0.13 0.20 0.21 0.12 0.25 0.18 0.17 0.20 0.21
0.21 0.14 0.10 0.18 0.22 0.19 0.11 0.13 0.15 0.25 0.15 0.16 0.17 0.20 0.18 0.25 0.17 0.23
0.20 0.2-1 0.21 0.18 0.21 0.23 0.09 0.21 0.16 0.23 0.15 0.24 0.29 0.20 0.20 0.27 0.20 0.18
0.15 0.15 0.21 0.12 0.20 0.14 0.15 0.25 0.15 0.19 0.18 0.20 0.18 0.20 0.25 0.18 0.18 0.15
0.20 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.14 0.25 0.18 0.19 0.15 0.19 0.22 0.21 0.24 0.22 0.23 0.24
0.16 0.17 0.22 0.15 0.12 0.25 0.17 0.17 0.18 0.24 0.25 0.26 0.19 0.21 0.11 0.21 0.24 0.17
0.16 0.20 0.17 0.20 0.21 0.18 0.19 0.19 0.22 0.07 0.21 0.27 0.11 0.24 0.18 0.17 0.16 0.15

Tabela A2.4: Determinacroes da umidade para 0 solo Glei estruturado com (0,180 ± 0,003) cm3/cm3de umidade



1.42 1.45 1.46 1.40 1.52 1.43 1.48 1.45 1.52 1.45 1.41 1.47 1.48 1.55 1.45 1.46 1.55 1.37

1.46 1.46 1.55 1.43 1.46 1.49 1.53 1.48 1,·.49 1. 51 1.44 1.52 1.52 1.54 1.40 1.49 1. 51 1.52

1.41 1.38 1.46 1.43 1.43 1.41 1.54 1.44 1.40 1.53 1.53 1.48 1.43 1. 38 1.41 1.41 1.53 1.58

1.38 1.43 1.47 1.41 1.48 1.42 1.53 1.43 1.48 1.46 1.53 1.44 1. 38 1.44 1.52 1.45 1.49 1.40

1.50 1.52 1.48 1.42 1.49 1.47 1.54 1.58 1.60 1.46 1.63 1.50 1.56 1.55 1.51 1.54 1.48 1.45

1.45 1.50 1.36 1.53 1.52 1.44 1.51 1.47 1.46 1.45 1.47 1.46 1.58 1.52 1.52 1.50 1.44 1.52

1.46 1.44 1. 39 1.41 1.46 1.60 1.51 1.44 1.49 1.44 1.45 1.57 1.56 1.49 1.45 1.43 1.48 1.48

1.58 1.47 1.47 1.41 1.39 1.56 1.53 1.55 1.60 1.59 1.69 1.67 1.54 1.49 1.53 1.48 1.48 1.55

1.51 1.38 1.43 1.57 1.48 1.54 1.55 1.60 1.57 1.60 1.63 1.62 1.50 1.47 1.56 1.46 1.54 1.43

1.48 1.35 1.41 1.43 1.54 1.60 1.52 1.65 1.57 1.54 1.50 1.56 1.46 1.49 1.55 1.44 1.51 1.43

1.44 1.49 1.49 1.48 1.59 1.60 1.48 1.54 1.49 1.55 1.60 1.60 1.55 1.51 1.43 1.37 1.47 1.46

1.43 1.46 1.51 1.62 1.53 1.57 1.58 1.55 1.79 1. 76 1.57 1.49 1.45 1.46 1.47 1.43 1.45 1.42

1.47 1.40 1.52 1.61 1.46 1.60 1.60 1.65 1.61 1.59 1.50 1.46 1.60 1.42 1.49 1.51 1.47 1.44

1.46 1. 54 1.61 1.52 1.47 1.51 1.59 1.59 1.54 l=.42 1.54 1.54 1.54 1.48 1.51 1.41 1.49 1.41

1.49 1.47 1.47 1.51 1.46 1.45 1.64 1.49 1.53 1.46 1.56 1.43 1.38 1.50 1.48 1.40 1.47 1.46

1.51 1.53 1.47 1.62 1.49 1.56 1.56 1.44 1.54 1.51 1.53 1.50 1.53 1.48 1.42 1.50 1.49 1.47

1.40 1.53 1.55 1.58 1.56 1.54 1.58 1.45 1.53 1.50 1.56 1.52 1.47 1.47 1.42 1.46 1.40 1.35

1.44 1.48 1.44 1.55 1.60 1.43 1.53 1.54 1.53 1.44 1.43 1.40 1.49 1.46 1.59 1.42 1.32 1.45

1.42 1.39 1.48 1.47 1.47 1.51 1.50 1.49 1.48 1.64 1.46 1.39 1.58 1.42 1.43 1.43 1.46 1.40

Tabela A2.5: Dete:cminacroescia densiclade para 0 solo estruturado com umidade igual a (0,180 ± 0,003) cm3/cm3



Na tabela A2.6 apresenta-se uma eompara~ao entre as

determina~5es medias da densidade e umidade para as amostras

estruturadas determinadas pelas tomografias e por gravimetria.

Tabela A2.6: Comparac;io entre as determinac;oes da densidade
global media e da umidade para as amostras estruturadas de solo
obtidas via tomografia e via gravimetria.

PsI (g/em3) PsI (g/em3) 8(em3/em3) 8(em3/em3)

gravimetria tomografias gravimetria tomografias

(1,60 ± 0,04) (1,58 ± 0,08) (0,004 ± 0,003) (0,05 ± 0,05)

(1,60 ± 0,04) (1,64 ± 0,09) (0,004 ± 0,003) (0,02 ± 0,06)

- (1, 49 ± 0, 07) (0,180 ± 0,003) (0,20 ± 0,05)

Para a amostra com umidade igual a (0, 180·± 0, 003) (em3/ em3)

a densidade nao foi medida gravimetrieamente. Porem para a

repeti~5es, obteve-se 0 valor de (l,61±O,09) g/em3 para 0

valor da densidade global do solo analisado. 0 valor obtido

atraves das tomografias esta eerea de 0,6% maior que 0 valor

da densidade global obtido gravimetrieamente que foi de

(1,60 ± 0, 04) g/ em3. Ferraz & Mansell, 1979, apontam erros desta

ordem na medida da densidade global atraves da utiliza~ao das

medidas de transmissao com as fontes de Cesio e Amerieio.

Na determina~ao da umidade media via tomografia, para a

amostra com umidade de (0, 180 ± 0, 003Hem3/ em3) medida por

gravimetria, obteve-se 0 valor de (0,20 ± 0,05) (em3/em3).

Na figura A2.4 mostra-se 0 histograma referente as

determina~5es da umidade para a amostra seea e para a amostra



corn (0,180 ± 0, 003) cm3/ cm3

tabelas A2.3 e A2.4.

e = 0, 05 cm3/ cm3 e 0.2 = 0, 003 .

Para a amostra corn umidade de (0, 180 ± 0, 003) cm3/ cm3 a

interpolac;:ao do histograma das deteminac;:5es de umidade pela

distribuic;:ao normal gerou para 0 valor medio e e para a

variancia 02 os valores e = 0,20cm3/cm3 e 02 = 0,003.

o
.Q.2

/

0.0 0.1 0.2 0.3

Umidade(cm3/cm3)

o e (0,180 ± 0,003) cm3/cm3 .



global da amostra seca e umida apresentadas respectivamente
nas tabelas A2.2 e A2.5, sao apresentadas na figura A2.5.

¥l'&~ Solo umido Solo seco
l! \'E•...s
-820
.R
lIS
'0
ci'a- 10
uIt

0
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Densidade global (glcm3)

amostra de solo estruturado via tomografia nas duas umidades

analisadas a e (0,180± 0,003)cm3/ cm3 .

Para as determina90es de densidade do solo seeo os
parametros obtidos para a eurva normal de interpola9aO foram

- / 3PsI = 1,58 g em .para
0'2 = 0,006.

parametros obtidos para a eurva normal de ajuste do histograma

foram P~l = 1,49 g/em3 e 0'2 = 0, 004.



determinac;oes da densidade e urnidade estao de acordo corn as

rnedidas obtidas pelo rnetodo gravirnetrico. Atraves da analise

deterrninac;oes sirnultaneas da densidade e urnidade da arnostra

estruturada rnostrando 0 carater heterogeneo das arnostras

estruturadas de solo.

E interessante notar 0 deslocarnento tanto do histograrna

para as deterrninac;oes de densidade quanta para as deterninac;oes

de umidade, 0 que rnostrou que as diversas regioes da amostra

sofrerarn conjuntamente variac;oes nestes parametros.

Verificou-se que as rnedidas de tomografia sirnultanea de

dupla energia, quando fontes de Raios Gama forarn utilizadas

produzirarn para as arnostras estruturadas de solo, valores de

urnidade maiores que os deterrninados gravirnetricamente.

Isto pode ser explicado corn base nas calibrac;oes obtidas.

o valor do coeficiente de atenuac;ao linear dado pela

calibrac;ao do sistema para a energia do Cesio forneceu para 0

solo urn valor abaixo do obtido pelas rnedidas de transrnissao

direta. Ao mesmo tempo a calibrac;:ao do Arnericio forneceu urn

valor acima do obtido atraves das rnedidas de transmissao

direta.

Para esclarecer melhor as consequencias que as diferenc;:as

acirna causam no resultado das medidas de urnidade pela

tomografia vamos definir urna quantidade LiUT. Esta quantidade

que e a diferenc;a entre a unidade tornografica obtida das

tornografias e a unidade tornografica fornecida pela calibrac;:ao

para urna amostra em estudo, ou seja:



~omo e 0 valor da unidade tomografica obtido para a amostra

em estudo, retirado das tomografias;

~al e 0 valor fornecido para a unidade tomografica da amostra

em estudo a partir da calibra9ao e

~e = ~UTI _ ~UT2
82 450

Atraves da defini9ao de ~UTi e dos dados que foram obtidos

para 0 solo as calibra90es fornecem para 0 solo ~UT2 < 0 e

~UTI > O. Neste caso a equa9ao A6 assume valores positivos para



A utiliza~ao das energias do Cesio e do Americio, maiores
que as obtidas atraves da filtragem do feixe de Raios X,
possibilitou 0 ernpregode colirnadores com diametro de abertura
menor. Isto produziu imagens com maior numero de pixels, rnaior
resolu~ao espacial, e portanto urn maior nurnero de
determina~5es. Alern disto, puderarn ser realizadas
determina~5es de amostras de rnaior diarnetro, como no caso das
amostras estruturadas de solo.

Deve-se dizer que houveram corre~5es nas contagens
relativas ao pico de f6tons do Americio. Esta corre~ao foi
feita para subtrair os f6tons advindos do efeito Compton
produzido na radia~ao emitida pela fonte de Cesio.

Os resultados aqui apresentados, apesar de preliminares,
mostraram que a tecnica foi capaz de medir sirnultaneamente os
valores da densidade global e da umidade das amostras
utilizadas no experimento. Mostrararn tambem que ela foi
sensivel a varia~ao destas grandezas refletindo 0 conteudo das
amostras. No entanto, determina~5es mais sistematicas e ern
maior numero com medidas mais precisas ainda se fazem
necessarias para uma avalia~ao mais completa do potencial da
tecnica para medir simultaneamente a densidade global do solo
atraves da tomografia de dupla energia empregando duas fontes
radioativas.



Apresenta-se a modifica9ao produzida no espectro de
Bremsstrahlung a partir da utiliza9ao da filtragem por

PHA DIR ADD GAIN : 4996 LLD: 698 ULD: 4995 OFFSET :US: 2X Nov 21-1994 15:59:48

~E
- =0,33
E

~E
- =0,25
E



Na interpola9ao dos resultados para 0 solo expansivo

desestruturado, capitulo 4, paginas 88 e 89, foi definido 0

Va = y + cj)ag para a etapa estrutural

Va = t + l3ag para a etapa residual

Var(O)
Va = ---- - tag

IDs



Os valores de P e • podern ser encontrados atraves da
analise do experimento corn 0 solo expansivo estruturado e
tarnbem atraves das equac;:5es2.13 e 2.14. Os valores obtidos
sac apresentados a seguir:

E portanto para as etapas estrutural, normal e residual
os valores de £ sac dados por:

~ De acordo com estes valores de £ ve-se que a amostra
estruturada de solo expansivo possui boa troca entre as fases
gasosa e 11quida para as etapas residual e estrutural, sendo
que dentre estas duas etapas a estrutural e a que apresenta
maior taxa de troca entre as fases l1quida e gasosa.

Para a etapa normal, por nao haver variac;:aoda quantidade
de ar no interior da amostra, encontrou-se 0 valor 0 para E.
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