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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se a medida da porosidade total em amostras de solo TRe, rochas
Arenito Berea e cerâmicas porosas. Para a determinação da porosidade total utilizou-se o método
de Arquimedes ( convencional ) e o método da transmissão de raios gama. A medida da
porosidade por metodologia gama tem uma significativa vantagem sobre a mletodologia
convencional, por ser de determinação rápida, não destr-utiva, e fornece resultados com maior
caracterização em pequenas escalas em relação à heterogeneidade na porosidade. O método
convencional apresenta bons resultados somente em amostras hiomogêneas. Para a técnica da
transmissão de raios gama usou-se uma fonte de 241Am ( 59,53keV ), um detetoi de cintilação
Nal(TI), coliniadores, mesa mnicrométrica XYZ, e eletrônica padrão d esnectromletria gamna
conectada a um multicanal.



A BSTRACT

ln this work it is presented he nmeasurenlen o lhe total porosity oU I'Re soil, Sandstonc
B3erea rocks and porous ceramics samples. For he deterrnination o he total porosity, he
Arquimedes method ( conventíinal ) and lhe ganmma ray tranismission mietlodofogy were
employed. The porosity measuirement using lhe ganima methodology has a significant.
advantage respect o lhe conventional method due o lhe fast and non-dcstructive
detennination, and also for supplying resu*lts with a great.er characterization in small sales,
in relation to lhe eterogeneíty of lhe porosity. 'lhe conventional methodology presents
good restilts only for homogeneous samples. The experimental set uip for he gamma ray
transmíssion. techinique consisted of a 24 1An source ( 59,53 keV ), a Nal(TI) scintillation
detector, collimators, a XYZ micrometric table and standard gamm-a spectronmetry
clectronics connected o a mlutlticliannie ana lyser.



1.INTRODUÇÃO

Um dos parâmetros mais utilizados para descrever o comportamento de um

material poroso é a sua porosidade, que é de grande interesse em vrias áreas da engenharia

tais como : rocha reservatório - potencial de extração de água e petróleo, cerâmicas porosas -

filtros de metais, fisica do solo - condutividade da água através dos poros, concreto -

infiltração da água.

A medida da porosidade d materiais é normalmente dominada por

metodologias convencionais. No entanto, a metodologia da transmissão de raios gama mais

precisa, rápida, e permite mostrar resultados da porosidade ponto -, poírto m escala

milimétrica ( ou menor ), sem interferir na integridade lisica da amostra.

O método da transmissão de raios gama é uma ferramenta útil, que permite

caracterizar vários aspectos, tais como: analisar a densidade, perfil espacial e temporal da

umidade e porosidade de materiais amorfos, que estão conectados com a composição quiímica,

e a distribuição espacial de poros da amostra em análise.

Para o uso desta metodologia, é necessário o conhecimncnto do coeficientc

de atenuação gama do material. Desta forma, um dos objetivos deste trabalho também é a

determinação dos coeficientes de atenuação linear para as amostras de solo Tre, rochas

Arenito Berea e cerâmica porosas do tipo A120 3 - SiC, e assim atingindo o objetivo principal,

que é a determinação da porosidade das amostras cm análise.



Este trabalho, em sua primeira etapa, dividiu-se em dois níveis. No primeiro

considerou-se o estudo das metodologias convencionais e a de transinissão d raios gamna, e

no segundo nvel a implementação da metodologia experimental. Numa segunda etapa,

passou-se à determinação da porosidade total pelas mectodologias estudadas.

Este trabalho tem parceria com o Departamento de Engenharia Mecânica -

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofisicas de Materiais da Universidade

Federal de Santa Catarina, para o estudo de rochas de Arenito B3erea, e do Departamento de

Engenharia de Materiais - Grupo de 1 Ingenharia e M icroe.%trutura d Materiai da

Universidade Federal de São Carlos, para o estudo de cerâmicas porosas utilizadas corno filtro

de metal líquido na indústria siderúrgica



2. REVISÃO DA LITUERATLJRA

A dificuldade no estudo de sistemas com mecios porosos gerou unia busca de

métodos não - convencionais, onde fosse possível a determinação da porosidade total de forma

mais precisa e não destrutiva, o que não é verificado com os métodos convencionais. Com este

intuito, buscamos comparar as metodologias convencionais com a metodologia da transmissão

de raios gama.

YUAN, et al. ( 1986 ), discutemn a técnica da porosinictria de menrcúrio para o

estudo da porosidade em rochas reservatório, técnica esta muito usada na exploração de

petróleo. O autor afirma que, com esta técnica, é possível determinar o espaço poroso de uia

amostra de rochas em duas fases interconectadas. A primeira identifica o sistema d oros

individualmente, regiões de baixa capilaridade. A outra fase, corresponde aos poros de

passagem estreita, que interconectam-se com o sistema d poros. O autor conclui m seu

trabalho, que é possível medir com facilidade e com grande precisão os mesoporos e

megaporos, mas os microporos são muito pequenos para serem medidos. Estudo foi aplicado a

rochas Arenito B3erea e dolomitas San Andres.

SINGI 1, et a. ( 1988 ), aplicaram o método da transmissão de raios ganma,

para a determinação da porosidade total, retenção específica e rendimento específico para um

sistema solo - água. Foi utilizada uma fonte radioativa de 37CSCI em [ICI de OOMC i/nMg m3, e

um detetor de Nal(TI) conectado à uma eletrônica básica para a espectrometria gama. Neste

trabalho foram analisadas amostras de areia média compactada a íão, argila misturada com

areia média. Para a areia média o autor obteve uma porosidade de 36,08%, uma capacidade de
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retenção de 4,96% e rendimento específico de 31,1 2%, já para a mistura natural de argila com

areia média, a porosidade foi de 45,76%, capacidade de retenção de 20,92% e rendimento

específico de 24,84%.

P I OGAT, et ai. ( 1989 ).aplicaram a técnica da Tormografia

Computadorizada (por atenuação de raios gania )para avaliar a distrihuição espacial de poros,

macroporosidade ,porosidade total e no rnonitoramento de mudanças que ocorrem em

processos de secagem e molharnento do solo Kulin, através desta técnica no-destrutiva. Em

suas medidas utilizou ua fonte de '3 C ( 662keV,500inCi ), umii detctor de Nal(ll') e

eletrônica padrão de espectrometria gama. Os resultados obtidos com esta técnica para a

amostra de solo analisada, antes e depois do ciclo de secagem e miolhamento, ilustraram a

maior redução na macroporosidade para solos por nmolhamento rápido (inundação), quando

comparado com o molhamnento por ação capilar.

PAIVA, t a. ( 1990 ), realizaram a análise d materiais e d sua estrutura

interna, usando um tomógrafo médico de raios X, adaptado às necessidades da engenharia.

Aplicou ao tubo de raios-X uma voltagem de 130 kV e uma corrente de IOOmA. FEm seus

estudos, também fazem umna análise de rochas reservatório por metodologias convencionais

( Lei de Boyle, porosimetria de Mercúrio, saturação de fluídos). Comentam as limitações

encontradas na determinação da porosidade nestas metodologias e assim caracterizando a

vantagem da tomografia comnputadorizada.

BOD3WAIKAR, et a. (1993 ), apresentaram a medida da porosidade de

amostras de rochas reservatório usando atenuação de raios gama. Em seu experimento

empregam uma fonte de 13CS ( 662kcV ),um detetor de Nal(TI) e eletrônica padrão para a



Capítulo 02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 5

espectromnetria gama. A metodologia foi validada através dos valores obtidos pelo método de

Arquimedes, onde caracterizou-se 80 amostras heterogéneas de dolomita, 3 amostras de arenito,

3 amostras de calcário e 1 de argila de Aus(in. O valor da porosidade determinada para arenito

foi de, aproximadamente, 20%, com um desvio experimental de 0,4 - 0,6%. O autor mostrou

que, pela metodologia gama, é possível caracterizar a heterogeneidade da porosidade na escala

de centímetros, e comentou que estas variações estavam correlacionadas à cor e à textura da

amostra. Na amostra de arenito analisada, a variação da porosidade na escala de centímetros foi

de 1 3 - 18%. Os autores mostram que com métodos convencionais, possível determinar

somente porosidade global da amostra e com um desvio experimental maior do que apresentado

pela metodologia ganma.

APPOLONI, et a. ( 1993 ), determinaram o coeficiente de atenuação de

massa para o solo brasileiro LRd - A3 para sete energias compreendidas num intervalo de

59,5 a 1408 keV. Os desvios experimentais determinados localizaram-se no intervalo de 0.4 -

3,1%. Neste trabalho, também foi calculado o coeficiente de atenuação de massa de seis solos

brasileiros num intervalo de energia de 10 keV - 10 GeV, para o estudo da influência da

composição química sobre o coeficiente de atenuação de massa. A comparação entre os valores

calculados teoricamente e os valores da literatura tiveram boa correlação.

GOMES, et aí. ( 1996 ), objetivaram na caracterização em nível microscópico

da composição e geometria do meio poroso dos arenitos Berea e Botucatu, as quais foram

analisadas com deslocamento de fluidos iiscíveis ( intrusão de mercúrio, permeabilidade

relativa óleo - água ). Apresentaram, ainda, uma análise simplificada da utilização da

tomografia computadorizada ( tomógrafo 9800 - terceira geração ). As porosidades
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determinadas para as duas amostras de arenito Berca analisadas, foram de 21,87% e 22,14% e

para as duas de arenito Botucatu foram de 22,36% e 22,06%.

OLIV FIRA, et a. ( 1998 ) no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da

UEL, empregaram a metodologia da transmissão de raios gama, com uma fonte d 241Am

(1OmCi, 59kcV), detetor de NalÇlTl) e eletrônica padrão de espectroiinetrizi gania.para estudlar a

estrutura de dois solos brasileiros ( LRd - Londrina, PR e Podsol Amarelo-Vermelho -

Piracicaba, SP ). A metodologia distinguiu poros que compreendiam o espaço entre agregados e

poros presentes dentro dos agregados. A comparcação com os resultados obtidos pla

metodologia convencional indicou uma boa correlação com os resultados da metodologia gama,

mostrando que a metodologia gama é apropriada para avaliação da mudança da porosidade

durante longo período de cultivo do solo. Os autores mostraram, também, que é possível obter

uma reta de calibração para cada nível do solo, determinando a Porosidade Total, Macro e

Microporosidade através da relação coeficiente de atenuação linear versus densidade.



3. FUNDAMENTAÇÃO T'EóRICA

3.1. nteração da Radiação Gama com a Matéria

A radiação gama é conhecida como a radiação penetrante, em comparação

com as radiações que possuemn massa, não pode ser desviada por campos magnéticos U

elétricos, interagindo com a matéria de fo(rma análoga aos raios X, sendo por esta ravzao

idcntitficada com a radiação eletromagnética.

A radiação gama perde energia ao interagir com a matéria principalmente

através da interação com os elétrons atômicos. Quando a energia necessária para excitar esses

elétrons a novos orbitais eletrônicos ou mesmo ejetá-los do átomo é pequena em comparação

com a energia da partícula incidente ( raios gama), este processo pode então ser considerado

elástico. Pode também ocorrer uma perda de energia similar no núcleo do meio absorvente,

mas é pequena comparada con a dos elétrons. Neste intuito estão resumidas nesta seçao as

seis principais interações da radiação gama com a matéria. As interações se localizam no

espectro de energia baixa, média e alta, na escala de keV à 0MeV. A energia da radiação

gama emitida pela fonte de 241Am é baixa, de 59,53keV, sendo que algumas interações que

serão discutidas a seguir não ocorrem com a linha gama usada neste trabalho.
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3.1.1. Absorção de Raios Gama pela matéria

A interação da radiação gania com a matéria é caracterizada pelo fato que

cada fóton é removido individualmente do feixe incidente em um único evento. Assim, a

propriedade básica da absorção de raios gama é o decréscimo exponiencial na intensidade da

radiação quando um feixe de raios gama homogêneo passa através de um absorvedor fino de

densidade p. O número de fótons removidos AI é proporcional espessura A do

absorvedor e ao número de fótons incidentes, 1, como mostra a equação 1 ( KAI,íAN, 1978,

P. 1023-1043):

AI = -i.A (1)

Onde a constante de proporcionalidade I é chamada de coeficiente de

atenuação linear . Se todos os fótons dos raios gama tem a mesma energia, l é independente

de x, a integração da equação 1 nos fornece:

= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(2)

Na equação 2 ( KAPLAN, 1978, P. 1023-1043) , 1 representa a intensidade

liquida do feixe transmitido, o representa a intensidade lquida do feixe incidente, x

representa a espessura de matéria que a radiação atravessa, e ~U (para a energia ( radiação

gama considerada é o coeficiente de atenuação linear ou seção de choque total de absorção

gama.
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Um diagrama esquernálico da aparelhagem usada para estudar o decréscimo

na intensidade, ou atenuação, de um fi'ixe de raios gama tiestas condições é nostrado na

Figura 1. Os blocos espessos de blindagem de chumbo, separados por ui pequeno espaço,

agem corno colimador. O contador usado para detectar os raios gama é envolvido por umna

blindagem de chumbo para absorver raios gania estranhos à experiência ou elétromis que de

outra maneira seriam espalhados para dentro dele e contados.

Numra experiência de boa geomretria" ( arranjo experimental que fornece

um. feixe colimado fino) pode ser mostrada a validação da equação 2, como mostra a figura 1.

Os resultados de tal experiência são mostrados na igura 2; o resultado é uma linha reta, o que

concorda com a equação 2. A inclinação da reta fornece o valor u(cm-') 0,7068 f )0051

(KAPLAN, 1978, p. 327 - 368)

O coeficiente de atenuação depende do númecro atômico do absorvedor e da

energia dos raios gama incidentes, como se verá no detalhiamento dos processos, a seguir.

A atenuação de um feixe d raios gama também pode sr expressa m

termos de uma quantidade chamada mecia - espessura ou camada semi - redutora (X1I/2 ), que

é a espessura do absorvedor necessária para reduzir a intensidade do feixe à mnetade d seu

valor inicial. Escrevendo a equação 2 em ermos de logaritmos e fazendo lo 2, obtemos

equação para x /2 :

0,693 (3
11/2 =-
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Fonte

E 4 Absorvedor

FIGURA 1 Diagrama esquemático da aparelhagem usada para a medida

dos coeficientes de absorção de raios gama totais. (Extraído

de: DAVISSON, 195 1, P.404)

Pode-se deduzir unia regra prática útil dos coeficientes de absorção. Através

da equação 3, podemos obter o coeficiente de absorção de massa (cm2 /g), como mostra a

equação 4 

=0,693 (4)

(XI12)P
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Espessura do chumbo (cm)

FIGURA 2 - Verificação experimental da equação de atenuação de feixes

finos de raios gama e medida do coeficiente de absorção do

chumbo. Fonte de raios ;V de 14 MeV do 5h (xtraído

de: KAPLAN, 1978, p. 327-368).

Como p' varia eíitamente com Z, o produto (XI/2)í) ambém varia

lentamente de elemento a elemento. Segue-se, a partir deste resultado, que quanto maior a

densidade, menor é a espessura de um dado material necessária para diminuir a intensidade do

raio gama de um determinado valor. Por esta razão, metais pesados como o ferro, e

especialmente chumbo são usados para blindagem de raios gama.
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3.1.2. Efeito Fotoelétrico

O efeito fotoelétrico, denominado também de absorção fotoelétrica , ocorre

sempre que um fóton da radiação gama incidente interage com um elétron atômico,

firmemente ligado ao átomo, principalmente de orbitais eletrônicos K e L. O fóton é

totalmente absorvido e um fotoelétron energético é ejetado pelo átomo, de um dos seus

orbitais eletrônicos, como mostra a figura 3.

FIGURA 3 - Representação esquemática do efeito fotoelétrico

Assim, o efeito de absorção fotoelétrica é a liberação de um fotoelétron que

carrega a miaior fração da energia da radiação gama incidente.

A seção de choque para a absorção fotoelétrica (aVk), que fornece a

probabilidade do fóton ser capturado pelo elétron, tem como fatores de influência a energia do

fóton e o número atômiúco do elemento com que a radiação interage, que pode ser verificado

pela equação 5 (SIEGBAI-N, 1979, P. 37-76):

7

aV'k = q,oZ5a422~ _c jCM2 átomo(5
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Sendo que til& representa a sção de choque da absorçã~o fotoelétrica para o

oritleletrônico K, sendo que qJo 2,67=,, 2 1,onde r= e 2 /1C 2 éori oeérn 

constante de estrutura fina (= 1/ 1 37= 27te2Ahc ), me12 é a energia de repouso do elétron, e h v

é a energia do fóton incidente.

A equação 5 mostra a seção (le clhoque ffotoclétrica do orbital elctrônic<) K a

qual varia basicamente com Z5e é inversamente proporcional energia (h v )7/2 , que é

responsável por 80% do efeito, sendo que nlos outros orbitais eletrônicos também pode ocorrer

o efeito fotoelétrico.

Para energias de fótons pequenas, abaixo de 5keV para o alumínio e

500keV para o chumbo, o efeito fotoelétrico é responsável pela contribuição principal para o

coeficiente de absorção total, como também é o caso deste trabalho, onde a fonte é de baixa

energia e a amostra tem um número atômico médio baixo.

3.1.3. Espalhamento por Elétrons

O espalhamenlto de fótons por elétrons pode ser realizado de duas maneiras:

o espalhamento Compton e o espalhamento Rayleigh.
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3.1.3.l.Espalhamento Compton

O espalhamento, Compton é um processo que consiste na interação de um

fóton de uma certa energia (h v), com um elétron livre ou pouco ligado do material, sendo

transferida parte da energia do fóton para o elétron (Ee- ), e o fóton espalhado carrega o

restante da energia (h v'), ocorrendo mudança na direção de sua trajetória, como ilustrado na

figura 4. O efeito Compton é, portanto, um espalhamento inelástico de fótons, também

chamado de espalhamento incoerente, por causa da diferença de fase entre a radiação

incidente e a espalhada.

Se um elétron estiver fortemente ligado a um átomo do alvo, ou se a energia

do fóton incidente for muito pequena, há chances de que o elétron não seja ejetado do átomo,

concluindo-se que a colisão se dá entre o fóton e o átomo como um todo.

.~~~~~

e

FIGURA 4 - Representação esquemática do espalihamento Compton
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A seção de choque total do efeito ou espalharnento Comnpton, tem unia

dependência linear com o número atômico Z, como pode ser verilicado na equação 6

(SIEGBA IN, 1979, P. 37-76):

2{Ia2(4a) (+2) +a _______ In(i + 2a) - in (6)
a 2 1 +2a a 2a (1 +32a)2

Sendo que a, representa a seção d choque do spailiaíicíito Compton,

a = hv/iinc2 , hv é a energia do fóton incidente, m1 é a massa dio elétron e ,, e / C2i'

3.1.3.2. Espalhamento Rayl1eigh

O espalhamenito Rayleigh ocorre sempre que um fóton é espalhado

elasticamente pelo campo coulombiano dos elétrons atômicos. Sendo u espalhamenito

elástico, o fóton continua com a mesma energia inicial, porém, mudando seu momento linear ,

como mostra a igura 5.
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FIGURA 5 - Representação esquemática do espalhamento RayIeigh

A equação 7 (IUBELL; GIMM E OVERBO, 1979, P. 1023-1043) mostra a

dependência da seção de choque com o número atômico:

d - íRq, Z) e2 m2/too(7)

Na equação 7, dR representa a seção diferencial de espalhamento

Rayleigh, r representa o raio cssico do elétron, O representa o ângulo sólido na direção

9, f(q, z) representa o ator de espalhamento atômico e, q é o parâmetro de

transferência de momento, mostrado pela equação 8 (iLBELL; GJMM E OVERBO, 1979,

P. 1023-1043).

q=2k sen( o
q = ~~2(8)

onde k é a energia do fóton que colide com o elétron.
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Integrando a equação 7, obtemos a seção de choque total. Limitando a

energia do fóton para a região de 0,l1keV a 1MeV, temos que f (q, Z) -> Z. A

equação 9 (UBELL; GIMIM E OVERBO, 1979, P. 1 023-1043) apresenta a expressão para

17R = Rro 2 f(+ ±cos2o) [f(q Z)]dI(coso) (9)

-1

3.1.4. Espalhamento Thomson

O espalhamento Thomson ocorre sempre que um fóton é espalhado de

forma elástica pelo campo coulombiano do núcleo atômico. Como o espalhamento é elástico,

o fóton permanece com a energia inicial, apenas variando seu momento linear, como mostra a

figura 6:

FIGURA 6 - Representação esqueniática do espalhamento Thomson

A equação 1 (BELL; GIMM E OVERBO, 1979, P. 1023-1043)

apresenta a seção de choque do espalharnento Thomson por um elétron individual.



Capítulo 03 _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 18

do7 0 (i + ~ )(1 0)
dQ 2

Na equação 1 0, T representa a seção de choque do espalhamenio

Thomson , r é o raio clássico do elétron e, dQ0 2 rY sen O d/O

Integrando a equação 10 entre os limites o = O e O = , temos a seção

de chioque eticaz olal ( (T7i). comio miosira a equação II (3 J RC AM, 1974. 1P.139-153):

_7 8 2 2 M2/át (11

3

3.1.5. Formação de Pares Elétron-Pósitron

Dirace deduziu ua equação, a chamada equação do elétron de I)irac, que

representa o movimento de u elétron invariante sob a transformação Lorcnitz. Mas para

resolver a equação de I)irac é necessário supor que o elétron pode existir em dois conjuntos

de estados quânticos, uni de energia positiva (incluindo a energia de repouso) e o outro de

energia negativa. Descobriu-se que os valores possíveis de enecrgia de um elétron livre ou são

2 2
maiores que + ino<c ou menores que - M<>C, e que não existem energias possíveis para o

elétron entre estes limites. Tal situação é mostrada nia figura 7, onde as regiões sombreadas

são aquelas nias quais valores de energia dos elétrons existem.
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Os clétrons nlos estados de energia positiva s comportamn da maneira usual

em que os elétrons são ordinariamente observados, enquanto que elétrons, em estados de

energia negativa, tem propriedades que não tem analogia clássica. Classicamiente, o valor da

energia de um elétron pode mudar somente de uma maneira contínua, e um elétron num

estado de energia positiva não podia saltar a descontinuidade entre um estado de energia

2 2
+ m<9c e um de energia - M<,C sendo que u estado de energia negativa não teria

significado fisico real. Mas conforme a teoria quântica, um elétron pode fazer uma transição

descontínua entre um estado de energia e outro, de modo que não existe nenhuma maneira de

impedir um salto de um estado de energia positiva para um estado de energia negativa.

E

2

-m0c _mc2 lérn eatv

FIGURA 7 Valores possíveis da energia de um elétron de acordo com a

teoria de Dirac (KAPLAN, 1978, P. 327-368).
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Plara evitar as dificuldades, l)irac supôs quc os estados de energia negativa

fossem reais, mas que todos eles estariam usualmente ocupados. Os elétrons que so

ordinariainente observados são aqueles em estados de energia positiva. Suponhla agora que

um elétron esteja faltando na distribuição dos estados de energia negativa. O estado vazio, de

acordo com I)irac, apareceria como ua partícula de energia positiva e carga positiva, já que

uma partícula de energia negativa e carga negativa está táltando. Este (Ligar vazio, ou "uraco

de I)irac`, se comrportaria portanto como uma partícula carregada positivamente.

Dirac supôs inicialmente que ele representava um próton. mas esta liipó)tese

teve que ser descartada porque ela não podia explicar nem a diferença de massa entre ui

próton e um elétron, nem a existência estável do próton.

Em 1933, durante o estudo de Raios Cósmicos por mieio- de umna câmara de

nuvens, Anderson resolveu o problema ao observar partículas com a mesma massa que ui

elétron e com umia carga elétrica igual em magnitude, mas de sinal oposto à do elétron. A esta

partícula deu-se o nome de pósitron e ela foi identificada com os buracos de Dirac".

Pela teoria de Dirac, a produção de um pósitron é interpretada da seguinte

maneira: um fóton de energia maior que 2moc 2 pode elevar um elétron de um estado de

energia negativa para um estado de energia positiva. O desaparecimento de um elétron de unia

estado de energia negativa deixa um buraco, que é o aparecimento de um pósitron; o

aparecimento de um elétron num estado de energia positiva significa o aparecimento de um

elétron comum. Assim é criado um par de partículas. Como cada partícula deve ter uma massa

2 2
de repouso igual a MflC ,o fton deve ter unia energia de pelo menos 2 oc , o
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1 ,02MeV. O processo de criação de pares ocorre. no campo elétrico da vizinhança de uni

núcleo ou de um elétron, porque alguma massa deve absorver energia e momento, para que a

energia e momento sejam conservados no processo.

3.1.5.1. Campo Coulombiano dos Elétrons

A produção de par elétron - pósitron ou produção de tripleto, ocorre quando

um fóton interage com o campo coulombiano dos elétron e produz um par elétron - psitron.

mas também transfere unia parte de sua energia para umi elétron do orbital eletrônico K, que é

ejetado. Assim, temos três partículas, dois elétrons e uni pósitron. A energia necessária para

ocorrer esta interação tem limiar mínimo de 4,nc.

A seção de choque inelástica, como é conhecida, é expressa pela equação 1 2

(SIEGBAlIN, 1979, P.37-76) que evidencia a dependência da seção de choque com o

número atômico. A igura 8 mostra a representação dIa produção de pares ielá'stica.

Zr0 2 32 hv-4nc2 lc 2
1 37.22.35 

Na equação 12, a tipleto representa a seção de choque para a produção de

um par elétron - pósitron pelo campo coulombiano dos elétrons, Mc representa a energia dlo
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Na equação 15, ph.n. representa eção de choque para a absorção nuclear

total, representa a largura da ressonância na seçã() de coque, Uo< representa o valor

máximo da seção de choque da ressonância gigante, E representa a energia do pico do

Uph.n., E representa a energia do fóton.

3.1.7. Coeficiente de Atenuação de Massa Total

A seção de choque total pode ser expressa pela soma das seis principais

contribuições para o coeficiente de atenuação linear: eleito fotoelétrico, espalhamenito

Compton, espalhamento Rayleigh, formação de par elétron-positron pelo campo coulombiano

do núcleo e pelo campo coulombiano dos elétrons e a absorção fibtonuclear. P>ortanto, o

coeficiente de atenuação massa é apresentada pela equação 16 (1H1 JIFI , 1982. 1269-1290):

u (ok + UR+,k+a kiripici<, + <Th,.+ U.).Z.NA/A em,2 I/g (16)

Na equação 16, pu representa o coeficiente de atenuação de massa total, Z

representa o número atômico, NA representa o número de Avogadro, A peso atômico, cjk

representa a seção de choque de absorção fotoelétrica, 0R representa a seção de choque de

espalhamento Rayleigh, a k representa a seção de choque para a produção de pares pelo

campo coulomibiano do núcleo, a klirpielo representa a seção de choque para produção de
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pares pelo campo couilomibiano da ctrosfera. 1,*, rcprcscnta a seção dle choque para a

absorção fotonuclear total, 0C representa a seção de chioquje de espailhaamento Complon.

As figuras 1 1 a 13 apresentam o gráfico das seções de choque de cada

contribuição e a total versus a energia do fton para o C, Cu e Pb, mostrando a evolução das

várias contribuições em função da energia e de Z.

A tabela 1 mostra a dependência das seis interações citadas com o número

atômico Z.

TABELA 1 Iependência da interação com o númecro aômico

TIPO DE INTERAÇAO DA RADIAÇAO DEPEN)ENCIA EM Z

Efeito Fotoelétrico z

Espalhamento Rayleigh 1 
Espalhamento Thomson Z

Espalhamento Compton 1Z
Formação de Campo Coulombiano do núcleo z

Pares Campo Coulombiano dos elétrons 1
Absorção Fotonuiclear[______________
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1 T 1 

CARBONO Zz 6
1 Mh

E

CY Experimental

~~~~~1b ~ ~ ~ ~ U 

FIGUA1 1- Carbono - os pontos cheios representam os dados

experimentais para a seção de choque total (equação 16)

e as curvas, as contribuições das seis interações: efeito

fotoelétrico (k ), formação de pares pelo campo

coulombiano do núcleo (a k ) e da eletrosfera

(a kíripielo), espalhamento por elétrons elástica (UR) e

irnelástica (O.), absorção fotonutclear (Uph7 . ).

(Fxtraído de IltJF3WI, GIM~ F OVRRI30, 1979,

P.1023-1043).
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('~~1. ~ COBRE (Z =29)

1Mb

o

lKIb CY Expgrimental
ff ~~~~~~~~~~~tot.

l b-

lnolást.phn

10 L/
10eV KOV 1movF 1GeV 1 00 GeV

Eneirgi-a do Fóton

FIGURA 1 2 -Cobre - Os pontos cheios representam os dados

experimentais para a seção de choque total (equação

16) e as curvas , as contribuições das seis interações:

efeito fotoelétrico (k ), formação de pares pelo campo

coulombiano do núcleo (, k ) e da eletrosfera

(akiripleto), espalhamento por elétrons elástica (UR) 

inelástica (), absorção fotonuclcar (h.17),

(Extraído de : IRIBELL1-- GIMIM E OVERB3O, 1979,

P. 1023-1043).
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kIL Chumbo <Z=82)
Imb -~-

E

-. ~~~~* UOtt Experimental

k b - eát

0

1 b -

V N Uph.n

10eV koV 1 MeV 1 GeV 1 00 GoV

Energi, do Fõton

FIGURA 13 - Chumbo - Os pontos cheios representam os dados

experimentais para a seção de choque total (equação 16) e

as curvas , as contribuições das seis interações: efeito

fotoelétrico (Tk ), formação de pares pelo campo

coulombiano do núcleo (a, k ) e da eletrosfera

(a ktrípieto,), espalhamento por elétrons elástica (UR) e

inelástica (cY,), absorção fotonuclear (Oph.n), (Extraído

de : IIRJBELLI; GlTMM E OVERBO, 1979, P.1023-1043).
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3.2. Porosidade em Meios Amorfos

É fundamental estabelecer parânietros para avaliar as condições isicas de um--

meio amorfo ( solos, rochas, cerâmicas, ossos, ce). A densidade da amostra do material coletado

e comutmentemente o parâmietro usado, mas deve-se recordar que, para uima mesma densidade da

amostra, pode variar consideravelmente a distribuição do amanho de poros e partículas, portanto

sua interpretação fica restrita. Assim, a porosidade tem sido considerada un importante

parâmetro auxiliar na caracterizaçao de umii meio amnorfo.

A porosidade de meios aorfos é a fração do volume de espaço fl8o ocupado

por partículas no volumne da amostra. importante frisar que a porosidade total não revela

nenhuma informação sobre a distribuição do tamanho de poros.

Na natureza, é possível classificar cada material, segundo sua porosidade. em

(ois grandes grupos: os mieios porosos propriamente ditos, que comipreendemi os materiais de

porosidade granular ou de interstícios, representados por solos e sedimientos; e os mneios

fraturados, cuja porosidade é caracterizada por uima porosidade de fraturas, fissuras ou fendas,

que ocorre em rochas duras e compactas, tais como granito, basaltos, gnaisses e outras rochas

ígneas ou metamórficas. Pode-se também definir um terceiro grupo, como caso particular, qual

seja, a porosidade cárstica, que ocorre, sobretudo, em rochas solúveis, formada pela dissolução de

porções do material original.
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A figura 14 a seguir, ilustra dliferentes tipos de porosidade

Ac

D E F

A - orosidade granular, grantilometria honmogênca, porosidade elevada

13 - Porosidade granular, granulomctria hiomogênea, porosidade diminuída por

cimentação

C - Porosidade granular, granuilornetria hicterogênca, porosidade baixa

1 - Porosidade granular, granLllormctria homiogênea, formiado por elementos

porosos

E - Porosidade cárstica

F - Porosidade de fssura.

FIGURA 14: Diferentes tipos de porosidade (Extraído de: OLI1VEI RA,

BRITO, 1998, P. 1 17-119 ).



As valriações na, porosidade se devem a aiwoslaors dentre o quas

destacam-se: a forma e imbricamento dos grãos; a presença de matérias de granulomnetria fina,

comno argilas e siJies, ocupando os espaços inlergranuilares; a presença de centantes,

normalmente constituídos por óxidos e carbonatos, que podem preencher, total ou parcialmente,

os poros do meio; a distribuição grantilométrica, etc.

3.2.1. Distribuição do Tamanho de Poros

A distribuição do tamanho de poros representa o volume de vários tamanhos de

poros na amostra. É expresso como uma porcentagem ou ração de volume da amostra e pode ser

visualizado pela curva característica da água de Ilel, (SKIDMORE, 1993, P.01 - 16 ) como

mostra a figura 15.

O diâmetro de poro equivalente , E>t), pode ser calculado pela equação de

Kelvin ( SKIDMORE, 1993, P.01 - 16), comno mostra a equação 16.

EPD (,um) = (4r.cos OYmi) (16)

onde 7 é a tensão superficial da água, O é o ângulo de contato, e l/mé 

potencial matricial da água.
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oo

EPD3(1 /i m) -288.4 '1 iii-1

0 - INTERVALO I)A
O ~CAPACIDADE DO

CAMPO

O lO ~~~~PONTO
MURCU-O

< ~~~~APROXIMADO

c~ Q 1 cp lo, i o ia'10

POTENCIAL MATRICIAL, -Jfkg

FIGURA 15: Relação entre diâmetro do cilindro equivalente com poros

grandes cheios de água e o potencial matricial.(Extraído de:

SKIDMORE, 1993, P.0 - 16)

Embora a equação seja considerada válida somente para altos valores do

potencial de água, a mesma foi utilizada para ilustrar a distribuição do tamanho d Poros para

vários potenciais de água, corno mostra a tabela 2. (SKIDMORF, 1993, P.01 - 16 )
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TABELA 2: Distribuição dos tamanhos de poros para areia e argila. Adaptado

da curva característica da água de Hili (1 9'77,p.8 1)

EPD (1) VOLUME DE ÁGUA CONTIDO POROS CHEIOS DEAR
~2)

mm AREIA ARGILA AREIA ARGILA

288,000 0,450 0,520 0,00 0,00
146,000 0,420 0,510 0.03 0,1
97,800 0,350 0,50<) 0,10 0,02
58,600 0,250 0,480 0,2<) 0,04
41,900 0,190 0,470 0,26 0,05
29,300 0,150 0,450 0,30 0,07
14,600 0,100 0,420 0,35 0.1<)
9,800 0,080 0,380 0,37 0,14
5,860 0,060 0,330 0.39 0.,19
2,930 0,040 0,280 0,41 0,24
1,470 0,025 0,225 0,43 0,30
0,980 0,020 0,200 043 0.32
0,580
0,293 0,010 0,140 0,44 0,38
0,098 0,110 0,41
0,029 0,075 0,45
0,020 0,035 0,49

(1) Diâmetro de poro equivalente

(2) Os valores para os volumes de água cont ida também representam a fração

do volume de solo que consiste de poros com diâmetro •5 que o do poro

equivalente.

Obs: Os poros cheios de ar são iguais à porosidade total menos o volume (de

água contida.
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3.2.2. Porosidade Textura e Estrutural

Uma maneira de classificar os poros é através dos conceitos de porosidade

textural e estrutural.

A porosidade esfrutural é a porosidade entre os agregados. denominada também

como macroporovidade, e a porosidade textural é a porosidade dentro dos agregados,

denominada também de nmicrop1or<osidade.

Um critério para o limite entre estas classes de poro é considerar como

mnicroporos todos os poros ocupados pela água a um potencial menor que -6KPa, este critério

costuma ser usado para solos, embora alguns autores consideram este limite questionável e

adotem -0 KPa (ou 1 00cm de 1120) COMO limite entre macroporo e microporo.

A miedida das porosidades discutidas podem ser obtidas por métodos

convencionais ou por transmissão da radiação gama, que serão abordados nos capitulos

subsequentes.
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3.3. Porosidade do Solo

Os poros do solo são cavidades de diferentes formas e tamanhos, determinados

pela forma, tamanho e arranjo das partículas sólidas.

Numa matriz estruturada do solo, há os mnicroporos ( porosidade txtiiral 

dentro dos agregados, e os macroporos ( porosidade estrutural ) entre os agregados.

TIa.nto a solução ( água, nutrientes ) qluanto o ar do solo so armazenados e

transportados dentro dos espaços porosos, as raízes das plantas também ocupam esses espaços, ja

os solos diferem muito m porosidade. Os seguintes intervalos de valores para a porosidade total

tem sido encontrados na camada superficial dos solos cultivados, como mostra a tabela 3

(PREVEDELLO, 1996; Curitiba; P. 31 -33 )

TABELA 3 Porosidade total das classes de solo.

CLASSES DE SOLO POROSID)ADEI TOTAL
(M3/1113)

ARENOSOS 0,35 - 050
SILTOSOS E FRANCOS 0.30 - 0,55
ARGILOSOS 0,40 - 0,65
HU1MíFEROS 0,60 - 0,80
TURFOSOS 0,80 - 0,85

FONTE: PREVEDELLO, 1996 Curitiba, PR ; P~. 31 -33.
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O arrmazenanmento, disponibilidade e transporte da solução e do ar nio solo não

só dependem da porosidade total, mas também e, principalmente, de corno o espaço poroso 

distribuido por tamanho. Os poros do solo diferem em tamanho e forma. Com base no diàrie ro, e

no seu potencial total de água, a tabela 4 mostra as principais classificações dos poros do olo.

Um solos instáveis (solo arenoso). os mnacroporos lcarm mnenores tanto en]

volume total como em tamanho, assim dificultando a drenagem do excesso de água do solo, após

a ocorrência de fortes chuvas, ou inundações, portanto so os que al'etail a areação e drenagem e

são os mais abundantes no solo. Quando os macroporos são drenados, os mesoporos ganhamn

importância na redistribuição da água, sem haver urna diferenciação nítida nessa passagem.

Embora esse movimento continue a se processar muito mais lentamente dentro dos microporos,

parte dessa água remanescente é que garante a sobrevivência de muitas espécies vegetais.

Na avaliação da estrutura do solo, o interesse central é a distribuição do

tamanho e a estabilidade dos agregados. Estes parâmetros são importantes na determinação dIa

quantidade e distribuição (los espaços porosos na matriz do solo.
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TABE LA 4 : Classificação dos poros do solo.

E.~PI1) POTENCIAL, DE IUPAC Mcliityre Sniart Greenland
ÁGUA

mIm J1kg 1972 1974 1975 1977
Superporos

5. 1 0' - 5,76. 10-2

2 . O3-1,44 . 1 0' ------- Miniporos 1issuras

5 . 1 02 -5,76. 1 0' 1 I------

2 . 1 02 - 1,44 . 10> M 'acroporos ------- Poros (le

5 . 1 0' -5,76. 1 00 M'acro 1 Macroporos Transmissão

2 . 1 0 -1,44 . 1 0' Poros ------ 

5 . 10> -5,76 . 1<)' ------ Poros de

2 . 1 00 -1,44 . 10O Miniporos Microporos Armazenagemn

5 . 10' -5,76 . 102 -------

2 . 10 ' -1,44. 1 0 ---- --- --- ------

5 . 1O0- -5,76. 1 '11 1 Poros

2 . 10-2 -1,44 . 1 0 Mesoporos Microporos lra Residual

5. 10-3 -5,76. 1 1-------Microporos ------

2 . 10 -1,44 . 1 0' Microporos Poros Ligados

FONTE: SKIDMORE, 1993, P.01 - 16

Obs: EPD): Diâmetro de poro equivalente dos maiores poros cheios de água

calculado por ~Iiin=4ycos0/EPD para X= 71.97 dinas/crn em 250 C e

cos O = 1.



Cap:jtulo q03 ___ 39

3.4. Porosidade de Rochas

A porosidade é definida pela porcentagem <le espaços vazios existentes em umia

rocha quando comparada comr um volume total.

A determinação da porosidade é d importância primordial na pr-ospjecção de

petróleo, gás e água subterrânea, e no reconhecimrento de barreiras de permneabilidade, que podem

controlar a precipitação de minérios de baixa temperatura.

O volume de poros ou porosidade pode ser obtido em ermos da porosidade

total, isto é, volume de todos os poros existentes em relação ao volume da rocha, mnostrada na

equação 17 .

Vv (17)

Onde, 7 é a porosidade total, Vv é o volumne d vazios da rocha e V é o

volume total da rocha.

Para estudos do fluxo subterrâneo, no entanto, o interesse recai sobre a

porosidade eliva, ou seja, aquela que reflete o grau de intercomunicação entre os poros,

permitindo assim a percolação da água, do petrólco e gases. A porosidade efetiva representa
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apenas uma pequena parcela da porosidade total, sendo expressa pela relação entre volume

ocupado pela água ( petróleo, gases) livre e o volume total, corno mostrado na equação 1 8

(OLIVEI RA EBRIT[O, 1998; P 1 17 - 119)

.Ve (~

Onde, q7e é a porosidade efetiva; Ve é o volume ocupado pela água livre e V,

é o volume total da rocha.

A tabela 5 (OLIVEIRA BRITO, 1998; P>. 117 - 119 ). apresenta valores de

porosidades totais e efetivas para vários tipos de rochas e sedimentos.



TABELA 5 Porosidades totais e efetivas de diversos materiais.

MATERIAL POROSIDADE TOTAL (77) POROSIDADE EFETIVA (e) ___

% ~~~~~~~~~~~~~~~Obs.
Norma> Extraordinária

Tipos e descrição Média Máx. Min Máx. Mín. Média Máx. Mín.
Rochas maciças 0,3 4 0,2 9 0,05 < 0,2 0,5 0,0 A
Calcário maciço 8 1 5 0,5 20 < 0,5 1 0,0 B

5 10 2 < 0,5 1 0,0 6
Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 < 0,5 2 0,0 E
Rochas vulcânicas

30 50 10o 60 5 < 5 20 0,0 C, E
25 80 10 20 50 1 C, E
85 90 50 < 5 20 0,0 D
2 5 0,1 < 1 2 0,1 A
12 30 5 5 10 1 c

Rochas sedimentares consolidadas
5 15 2 30 0,5 < 2 5 0,0 E
15 25 3 30 0,5 10o 20 0,0 F
20 50 10 1 5 0,2 B
10 30 1,5 3 20 0,5-

Rochas sedimentares inconsolidadas
Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

35 40 30 - - 20 30 10-
30 40 25 40 20 25 35 15 
45 55 40 < 5 10 0,1 E
35 45 20 25 35 10-
25 35 15 - - 15 30 5
40 50 35 10 20 2 E

Argilas sem compactação e solos sup. 50 60 30 10 20 1 E

Obs.: A: zq e 7e aumentam por alteração; B: q e 77e aumentam por dissolução; C: q e 17e diminuem com o tempo, D: 77 dimi~nue

e 77 e aumenta com otempo; E: ' ?7e muito variáveis conforme circunstâncias e tempo; F: 7 e 7e variáveis conforme
o grau de cimentação e de solubilidade.
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3.5. Porosidadc Total, Macro e Microporosidade por Atenuação de Raios Gama

A interação (los fótonis da radiação gamia com a miatéria ( átomos )

constituída pelo solo, rochas petrolíferas ou cerâmicas porosas ( material poroso ) é ui

processo relativamente complexo, pois envolve os eeitos de absorção, emissão.

espalharnento e aniquilação de fótons.

Na região de energia considerada na maioria dos experimento)s que

envolvem a radiação gamia ( até 14 MeV), os efeitos mais importante so o eleito

fotoclétrico ( absorção), eeito Compton (absorção e espalhamento) e produção de pares

(aniquilação). Outros processos de interação da radiação gama com a matéria também estão

presentes, mas tem contribuição desprezível nesta faixa de energia. O eeito fotoelétrico se

destaca sobre os demais em baixas energias, enquanto que o efeito Compton e o de produção

de pares crescem de importância para energias mais altas, quando praticamente desaparece o

efeito otoelétrico.

Devido às interações descritas acima, um feixe de raios gama ao passar por

um material, sofre uma atenuação, ou seja, parte dos fótons passam sem interagir e outra parte

transfere total ou parcialmente sua energia à matéria, isto é, são absorvidos ou desviados da

direção do feixe incidente.
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A relação entre o feixe monoenergético incidente ( lo ) e o emergente ( 1)

num determinado meio material homogêneo de espessura "x" é mostrada pela equação 19:

1 l<1..exp(-,u.x) (/9)

onde gi é o coeficiente de atenuação linear ( cm-)

0) coeficiente de atenuação ineair depende d vrios parânmetros. FAntre eles,

a energia da radiação, a composição química e a densidade do material absorvedor.

A porosidade total (Pt) e a acr<oorosidaide (Mp) da amostra são

determinadas, respectivamente , através das equações 20 e 21 (PI IOGAT. 1 989)

Pt(%) = 1 00i U -is)(0

e

Mp(%) = 1 0 0 .Ya (21

Onde:

fls :coeficiente de atenuação linear para a região da amostra medida.

Up: coeficiente de atenuação linear para a amostra na densidade de

partículas.
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/1,: coeficiente de atenuação linear para a amostra na densidade global

dos agregados.

A niicropor~oidadeh (mp) será determinada pelas equações 22 e ou 23:

mp(%) Pi(%) - Mp(%) (22)

ou

MI)( %) I,1p P fa .00
mj)(%) = 1 p(23)



4. MATERIAIS E MÉTOD)OS

4.1. Arranjo Experimental

4.1.1. Eletrônica Nuclear de Medidas

A eletrônica nuclear utilizada é constituída de um contador da ORITVC-

871 - Tirner e Counter, um amplificador para espectrometria MICRONAI - modelo 4012,

um mocanal MICRONAI - modelo 4010, ua fonte de alta tensão MICRONAI - miodelo

1023A que alimenta o detector com ±1 150V e um nmulticanal ORTIiC - modelo 7100. A

figura 16 mostra o diagrama da eletrônica e a figura 1 7 apresenta o arranjo experimental.

4.1.2. Detector Nal(TI)

O detector de Nal(TI) é um cintilador inorgânico, pertencente ao grupo

dos cristais alcali-halogêneos. A principal função do detector é miedir a radiação ionizantc

produzindo luz na interação desta com o material do cintilador .
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(a)

Fotomultíplícadora

g~ç-icrador ~~~~~~~~Multicanal

Amplificador

Fonte de Alta
Tensão

Osciloscópio
(b)

Fotomultiplicadora
Detector ~~~Pré-amplificador

Monocanal (SCA)
Amphficador

Timer e
Cournter (TC)

Fonte de Alta
Tensão

OsCilo6Cópio

FIGURA 16: Diagrama da eletrônica - (a) sistema com multicanal e (b) sistema com

monocanal.
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Blindagem de Pb
Colimador

Detector -

onter

Fotomultiplicadora Pré- doe

Amplificador Tensâo

FIGURA 17: Arranjo Experimental.
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O material do cintilador ideal deve ter algumas propriedades, tais como:

converter energia cinética das partículas carregadas m luz detectável com alta eficiência de

cintlação; essa conversão deve ser linear; a produção de luz deve ser proporcional energia

depositada e o material deve ser de boa qualidade ótica.

Os cintiladores inorgânicos têm a melhor produção de luz e linearidade.

O espectro de emissão d luz produzida por quatro cintiladores inorgânicos é mostrada na

figura 1 8.

PMT --
9 Bialcalino S- 1, resposta do PM V

1~~~~~~0

$o-

7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~7

w 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~0

0..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~3
2

lo

1 00 NO0 400 450 500 350 600

COMPRIMENTO DE ONDA (nm-)

FIGURA 1 : Espectro emissão pelos cintiladores mais utilizados. Mostra-

se também as curvas de resposta de dois fotocátodos de larga

aplicação. ( Extraído de : KNOLL, 1989 )
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A melhor propriedade do Nal(TI) é a excelente produção de luz e eficiência

de, aproximadamente, 90%.As propriedades de cintilação de um cintilador inorgânico so

mostradas na tabela 6.

TAREL A 06: Propriedades dos Cíintiíladores norgân icos na is utilizados. (Fxt raídlo de:
Knol, 1989).

Comprimento índice de Eficiência Pulso
de Onda de Refração Principal Tempo de Produ- de Relativa de
Emissão em constante asccisáo Çá() total CintilaçAo Raios-

Material D)ensidade Máxima (nim) 1 )ecaimen- do Pu'Ilso de lzi Absoluta
(g/em') 1 t,í 1 t de 10-90% eni pa ra Col tho

/1.. nsh ( JLI~~S > ( /JólFÓorns/ Elêtrons P
MVIV Rápidos l3ialcalino

NdITI 3.67 415 1.85 0.23 0,5 300 11.3% 1.0)
CSI(T» 4.51 540 1.80 1.0 4 52000 11.9 0.49
CsI(Na) 4.51 420 1.84 0,63 4 39000 11I4 1.11
Lii(EU) 4.08 470 1.96 1.4 - 11000 2. 0.23
BGO 7.13 505 2.15 0.30 0.8 8200 2.1 0.13
UFi2 Componente nativ'o 4.89 310 1.49 0.62 3 10000 4.5 0,13
Wa2Componente Ativo 4.89 220 - 0.000 - - - 0.03`

Zfl~iAVPolicrisíalmno 4.09 450 2.36 0.2 - - 1.30'

CaF2(EU) 3.19 435 1.44 0.9 4 24000 6.7 0.78
Cs 4.11 390 1.48 0.004 - - - 0.05
Li Olas' 2.5 395 1.55 0.075 -- 1.5 0.10

Para comparação, unm cinlilador orgá1nico tpico (plástico):

NE 12A 1.03 423 1.58 0.002 10000 3.0 0.25

'Usando tubo PM sensível a UV
b'Para partículas Alfa
cVárias propriedades comn fórmula exala

O detector de Nal(TI) utilizado foi o modelo TLEI)YNE IS(YIOPES

NaI(fi) - modelo 905-3, de 2"x 2", acoplado a uma base fotornultiplicadora .
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4.1.3. Tubo Fotomultiplicador.,

O tubo fotomultiplicador (PM), realiza a conversão de um sinal de luz fraco

(centenas de fótons), produzida no detector, em um sinal elétrico, sem acrescentar um nível

grande de ruídos para o sinal.

Todos os tubos PM possuem um fotocátodo semitransparente, uia região

coletora de fotoelétrons entre o fotocátodo e o primeiro dinodo, uma seção multiplicadora de

elétrons multifase e um ânodo para coletar a carga ampliada.

O número de fotoelétrons produzidos por unidade de energia depositada no

cintilador é proporcional à eficiência quântica média do espectro de emissão do

cintilador. No caso do NaI(TI) como um cristal de cintilação, o número de fotoelétronis

produzidos em um determinado fotocátodo, é determinado em função da energia perdida

pelos elétrons ligados do cristal Nal(TI), do qual quase toda a luz produzida é coletada pelo

fotocátodo.

Uma lista das propriedades dos tubos PM, comercialniente disponíveis, de

significativo interesse para uso com contadores de cintilação, é mostrada na tabela 07.

O tubo PM utilizado foi da ORTEC - modelo 276, ao qual aplica-se ua

tensão de +I1150V'. O tubo PM está acoplado de forma direta ao cristal de cintilação Nal(TI),

na janela final adjacente ao fotocátodo.

A alta tensão aplicada é para obter um ganho máximo de elétrons no tubo PM.
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TABELA 07: Propriedades de alguns tubos PM comercialmente disponíveis
(Extraído de: Knoil, 1989)

Aznp SAVI> 300 130 IL 110 S-I1 10 56 lOÇ240) 131 269 2 45 2
EM 9256» 1500 51 II. 45 bia. 110 12 0.45(0) 31.5 115 2.35- 0.2

EM 975%B 2100 75 VB 67 bis 90 12 0.61000) 78 129 10 65 0.5
EMI 9815R 2500 50 11. 46 Wa 75 11 0.61(1650) 53 149 1.8 34 0.3
EM1995 2800 531IL 46bia. 90103 .505 1750) 53.3 149 2 41 2
EM 541N-01-14300353VB 25 biL 54 - I.N2000) 35 108 - -O.
HM R268 l500 2S1X 25 bia 9511.5 2.1(1000) 30127 1260 2
HM 1331-05 2300 M1IL 46 bia. 80 10 1.51500) 53.5 141 2.6 48 18
HM1 R647-01 1250 13 [L 10 bia. 80 10.5 I.(NIOO0) 14.0 86 2.3 24 5
HM R1288 1800 25 CC 21 bis. 40 6.0 0.3k41500) 25.9 100 2.2 14 0.1
HM R1306 1300 51 BX 46 baia. 95 11.S 0.32<1000) 51.5 137 12 57 5
HM R1307 150 76 B1X 70 bis. 95 11.5 0.32(1000) 76.8 150 11 64 5
EiM R1332 2700 51 IL 46 bia. 70 9.0 I.(NI500) 53.3 147 3.0 43 10
RCA 4516 180 19 IL 1217 bía. 66 9.2 0.52<150) 19.3 100 1.8 19 0.1
RC4 6199 1250 39 CC 31.5S-11 70 6.2 3.61000) 39.6 116 2.8 32 3.2
"C 6342Á 15(X) 52 CC 42.7 S-11l S 8.0 0.35(125) 52.3 148 - - 15

R.CA 8575 3000 53 II. 45.7 bia. 60 9.2 27(200) 53.3 148 2.8 37 LO0
R.CA 885 3000 53 IL 45.7 bis. 64 9.0 21(2000) 53.3 148 2.8 37 1.0

IC 852 250 51 IL 45.7mulL 180 - 0.6(150) 53.3 148 3.3 42 5.5
ICA 8854 300 127 IL 114 bis. 67 10 5(X2000) 129 299 4.0 78 100

A= Fabricante: Amp~ Ampcrex, FIM H-amamnatsu
1B= número do modelo
C= voltagem máxima de operação
D= diâmetro nominal (mm)
E= estrutura do dinodo: CC= circular, VB-- veneziana, lL= em linha ou linear, B3X= caixa
F~= diâmetro do fotocátodo (mm)
1-= classe espectral: bia.= bialcalino, mult.= multialcalino
J= sensitividade luminosa do cátodo (icroamperes por lúmen)
K= sensit ividade luminosa filtrada
L= ganho x 1 06 em determinada volItagem ( entre parênteses)
M= diâmetro máximo (mm)
P= comprimento máximo (mm)
Q:= tempo de ascensão em voltagem em L (nis)
R= temipo de transição em voltagem em L, (ns)
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4.1.4. Fonte de 241Am

A fonte utilizada neste trabalho é una fonte d 241Am, de lOOnmCi, selada

em um disco metálico, modelo AMVC 66, da Amersham International ILimited.

A linha gama utilizada foi de 59,53 keV, de acordo com a biblioteca do

programa GAMALABER (GAMALABER, 1 985). o 241Am decai para o elemento 237Np, por

decaimento . sendo que o núcleo filho se desexcita emitindo a linha gama utilizada de

59,53keV. A figura 19 mostra o decaimento do 241Am (LEDE RER, 1978).

O espectro do 24 1Am, com o pico gama característico de energia de

59,53keV, obtido pela eletrônica nuclear é mostrado na figura 20.
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24Am 95 433 anos

keV ji

75,8 9/2+ 0,04%/

59.53 5/2 - 85 2%

33,20 7/2+ 021%

o ~ 59,53 keV 5/2+ 0,35%

2,14x 106 anos 23 7 Np, 3

FIGURA 19 : Esquema de decaimento do 2 4 1Am. (Extraído de:

LEDERER, 1978)
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7 458 anos- 21Am

Nip Si(Li) de3O0mM 2 x 3mm
6 ~~~Raios-X dista da fonte de 1,75cm

'o~~~~~~~L

Np e"
Raios-X M 

2~ ~~ 1 aios-X doI e

defeor

lo do 00 37 4C 0 60 0 91) 9,10

Nmrdocanal

FIGURA 20: Espectro de fótons do 24 1Am obtido usando uni detetor de

Si(i) de 30mm2 x 3 mm.(Extraído de: KnoII , 1989).
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4.1.5. Resolução em Energia

A resolução em energia de um detetor é convencionalmnente relacionada

com a largura a meia altura (MWIM) do pico, que o detetor exibe para uima determinada linha

de energia. Quanto mnenor é a largura a meia altura do pico, melhor é a habilidade do detetor

de resolver a energia incidente de radiação. Esta resolução m energia parcial é determinada

para cada detetor, fazendo-se a razão entre o FWI IM da linha gama considerada pela

centróide do pico.

Éi importante observar que fontes de flutuações na resposta do detetor

determinam imperfeições na resolução em energia. sto inclui algumas mudanças nas

características de operação do detetor durante as medidas, fontes de ruídos aleatórios no

detetor, ruídos da eletrônica e ruídos estatísticos.

Na determinação da resolução em energia otal, deve-se levar em conta as

fontes de flutuações, deste modo o FWIIM total deve ser a soma do quadrado dos valores do

FW IM para cada fonte individual dc flutuação.

4.1.6. Efliincia de Detecção

A eficiência de detecção ideal (100%) é originar um pulso de saída para

cada quantum de radiação que interage com o volume ativo do detetor. Para detetores de
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radiações eletromagnéticas e partículas sem cargas ( radiações secundárias ), a eficiêpcia é

menor que 100%. Isto ocorre em função das radiações secundárias terem um caminho livre

médio muito grande, podendo passar pelo detetor sem interagir ou interagir parcialmente com

o seu volume ativo.

A eficiência dos detetores de radiação secundária pode ser dada pelas

eficiências absoluta e intrínseca. A eficiência absoluta é a razão entre o número de pulsos

registrados no detetor pelo número de fótons emitidos pela fonte. A eficiência intrínseca é a

razão entre o número d pulsos registrados no detetor pelo número de fótons incidentes no

dctetor.

4.1.7. Correção do Tempo Morto

Na miedida da intensidade de um feixe de radiação existe sempre ui erro.

devido diferença existente entre o número de fótons que atingem o detetor e o número de

eventos registrados no contador. A causa principal é proveniente das características

eletrônicas do sistema de detecção e contagem.

E~m todos os sistemas de detecção há um tempo mínimo que separa dois

pulsos gerados, que são registrados no detetor e analisados pela eletrônica. A este tempo

mínimo de separação denominamos de tempo morto do sistema de contagem. Isto porque

quando um pulso é processado, outros pulsos não poderão ser analisados e portanto não serão

registrados.
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Por este motivo emos a necessidad d fazer urna correção tias contagens

obtidos experimentalmente. A equação 24 mostra a correção do tempo morto

(KNOLL, 1989).

n=fl tn (24)

Onde, n é a taxa de contagem real (contagem por segundo), n é a taxa de

contagem registrada (contagem por segundo), e T é o tenlpo de resolução da eletrônica ou

tempo morto do sistema de miedidas (segundos). O tempo morto de resolução da eletrônica

neste trabalho é 4,22 . 16s, obtido através de medidas com um osciloscópio.

4.1.8.Geometria de Medida

A geometria empregada é mostrada na igura 21, que consiste de dois

colimadores de Pb na saída da fonte, de 1 mm e 2m de diâmetro respectivamente, cada qual

com uma profundidade de 5m, distanciados de ,7mnm. O colimador de P na entrada do

detetor tem 5m de diâmetro e 5cm de espessura. A distância fonlte-detetor foi de 13,5cm1.

O alinhamento dos colimadores foi realizado utilizando-se um feixe de raios

laser.
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Colinmadores

4,7cm 5,3cm 3,5e

Smm m

13,5cmn 1,7mn 24

Na(Ti) 241 M
Pb

FIGURA 2 1: Geometria das Medidas

As amostras de solos foram posicionadas, de acordo com a figura 21, sobre

uma escala milimétrica, onde as amostras são deslocadas perpendicularmente em relação ao

feixe incidente, com incrementos de 2nm, possibilitando a análise da amostra em estudo.

Para as amostras de rocha petrolífera e cerâmica porosa, utilizou-se um

posicionador micrométrico (XYZ), onde a amostra é deslocada perpendicularmente e

verticalmente em relação ao feixe incidente, com incrementos de lmm, permitindo uma

análise mais precisa da amostra em estudo. O posicionador micrométrico permite passos a

partir de 5O1u n. No entanto, devido à geometria de colimação usada, não faria sentido passos

menores que mm. Na figura 22 apresentamos uma fotografia do arranjo experimental com o

posicionador micrométrico.
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FIGURA 22 Fotografia do arranjo experimental com o posicionador

micrométrico

4.2. Método de Conner para Medida do Coeficiente de Atenuação

O método de Conner (CONNER, 1970), consiste de uma sequência de

medidas B 1, N 1, S 1, S2, S3, N2, B 2, N3, S4, S5, S6 , ..., onde B representa a contagem de fundo,

N representa a contagem do feixe incidente sem amostra, S representa a contagem do fixe

transmiútido pela amostra e os sub-índices são números que indicam a sequência temporal das

medidas.

O coeficiente de atenuação linear é obtido em duas etapas de cálculos.

Primeiramente, com os dados acima relacionados, calcula-se as seguintes razões Ri:

R SI-Bi ~~~~~~~~~~~~(25)
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R2 L~[2 - 112(B + B2)i (26)
1I/2(N 1 N 2) - 12(B1+ ,)

R3= SvB2 ~~~~~~~~~~~~~~(27)

S4- B (28)

R5 = IS5-í '2(B 2+BA) (29)

U assim sucessivamente para razões R,.

Desta maneira um conjunto de valores R é calculado para cada amostra.

Neste trabalho calculou-se o valor médio ( R ) e o desvio padrão (~ R utilizando-se doze

razões Ri, sendo portanto necessario, para cada determinação, fazer 25 medidas.

A determinação do coeficiente de atenuação linear (p ) e o desvio padrão

foram calculados pelas equações 30 e 31

-X lnR) (30)
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/1 [C~~~Y,9r2 ±(Ô411J2] ~~~~(31)

onde, ji é o coeficiente de atenuação linear, R é a média dos R, x é a

espessura média da amostra, cT,1é o desvio propagado do coeficiente d atenuação, 0)? é o

desvio padrão da média dos Ri, CY é o desvio padrão da espessura média da amnostra.

EFstc método foi aplicado para a determinação do coeficiente de atenuação

linear por transmissão simples para a água.

4.3. Método da Sequência de Medidas para a Determinaçãlo do Coeficiente <de Atenuação

O método consiste em medir "n vezes o feixe de raios gama incidente

(N0,) antes e após a medida do feixe de raios gama emergente de umia amostra ( N ). Isto foi

assumido para levar em conta flutuações estatísticas e outras variações que podem ocorrer

durante as medidas.

Com os dados coletados do feixe incidente ( N0 ) e do feixe emergente da

amostra ( N ), calcula-se a média e o desvio padrão, sendo que de todas as contagens

coletadas, foram devidarrente subtraídas a contagem de fundo. Transformando estas

contagens em intensidade e substituindo estes resultados na equação 2, obtemos o coeficiente
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de atenuação linear para as amostras estudadas. Aplicando a equação 32, a seguir, calcula-se

o desvio das medidas.

2 (9.02 ()?12 (32)

Para as metodologias dos itens 5.2 e 5.3, foram realizadas medidas com

estatística de pelo menos cem mil contagens.

4.4. Amostras de Solo

4.4.1. Amostragem

O solo escolhido para o presente estudo foi a Terra Roxa Estruturada

Eutrólica ( TRe ), situado no município d Londrina - PR, mais especificamente dentro de

uma área de preservação florestal no Campus da UEL

No local escolhido foi aberta uma trincheira e as aostragens foram

efetuadas de 10 em 1 m até 50 m de profundidade. Foram coletadas amostras: com

estrutura deformada, para a determinação da densidade de partículas e amostras na forma de



C a,ítulo O04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63

torrões indeformados, para a separação de diferentes tamanhos de agregados para a medida da

densidade de agregado e para as medidas de transmissão de raios gama por classe de

agregado. Também com estrutura indeformada, utilizou-se amostras coletados em cilindros

volumétricos de aço para a determinação da porosidade pelo método de transmissão gama e

densidade do solo pelo método convencional.

4.4.2. Densidade de Partículas (p,,)

Foram realizadas análises para cada nível de 1 c m, com 1 repetições por

nível, até 50cm de profundidade, totalizando 50 amostras. Utilizou-se o Método do Álcool,

como descrito no apêndice ( A ) para a determinação da densidade dc partículas.

4.4.3. Densidade do Solo (p,)

Foi obtida através do Método Volumétrico, como descrito no apêndice ( 13)

utilizando os cilindros volumétricos de aço.

As determinações da densidade foram feitas com 3 amostras por nível de

0cmn até 50cm de profundidade, totalizando 1 5 amostras para o solo estudado.



C aítu lo 04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64

4.4.4. Porosidade Total - Método Convencional

Na determinação da Porosidade Total, utilizou-se as amostras com estrutura

deformada. O método aplicado foi o Método de Arquimedes como descrito no apêndice ( C ).

As determinações da porosidade total foram realizadas utilizando 10 amosiras por nível, de

0cm até 50cm de profundidade, totalizando 50 amostras.

4.4.5. Coeficiente de Atenuação Linear de Amostras Indeformadas

Para cada nível de l0cm do solo estudado foram coletadas 3 amostras

indeformadas em cilindros volumétricos, para a determinação da densidade do solo e

porosidade total.

Antes de conduzir cada amnostra para a estufa, para a med ida da massa seca,

mediu-se os coeficientes de atenuação linear de uma amostra em cada nível do solo Na

determinação do coeficiente de atenuação linear do cilindro, levou-se em conta a umidade

contida na amostra de solo analisada. Trabalhou-se com uma média por amostra, pois foram

feitas 10 medidas por cilindro de solo. Cinco medidas foram realizadas em deslocamento

vertical e cinco em deslocamento horizontal ( medida em forma de cruz)
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4.4.6. Separaçãto de Agregadose Cálculo de seus Respectivos Coeficientes de Atenuação

Na determinação das amostras de agregados de tamanhos diferentes,

utilizou-se os torrões de solo coletados, que foram secos ao ar, e após separados

cuidadosamente utilizando um jogo de peneiras com diferentes tamanhos de malhas

(0,05 3 - 4,0 mm), para a obtenção dos diferentes tamanhos de agregados.

Para a coIlstrução) da curva M,,> versus densidade do solo ( p ), fbram

separados diversos tamanhos de agregados para os níveis de 0-10cm, 10-20cm, 20-30cnm,

30-40cm, 40-50crm do solo analisado.

Os agregados fram separados em 7 diferentes classes de tamanho

• 0,053 mm, 0,053 - 0,125 mmi, 0,125 - 0,30 mn, 0,30 - 0,71 mm, 0,71 - 2,0 mim,

2,0 -4,0 mm e > 4 mm.

12stas diferentes classes e combinações de agregados

(14,0 + 0,1251 mm, [2,0 + 0,1 251 mm, [4,0 + 2,01 mm, [4,0±+0,30 + 0,1 251 mm, [4,0±+ 2,0 + 0,30OImm )

foram empacotados um a um num recipiente de acrílico, todos da mesma maneira.

Em seguida, estas amostras ( classes de agregados e composições ) foram

levadas ao sistemna de transmissão de raios gama, para as medidas do coeficiente de atenuação

linear. Para cada classe de agregado e mistura mediu-se a umidade, que foi considerada na

determinação do coeficiente de atenuação linear Realizou-se 10 medidas por amostra, assim
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utilizando-se nos cálculos uma média por amostra. Na sequência foram construídas as curvas

de u, versus densidade do solo para cada nível do solo analisado.

Estas curvas permitirão a extrapolação dos coeficientes de atenuação linear

de partículas ( up ) e de agregados (,u0,) m cada nível analisado. Para a extrapolação do

valor do u,, utilizou-se a densidade dos agregados maiores que 4,0 mm, que foram obtidas

através do método da parafina ( apêndice D ).

As densidades dos agregados das classes 2,0 e 4,0 foram determinadas pelo

método da parafina como descrito no apêndice ( D ). Para as demais classes foram

determinadas pelo método gravimétrico ( razão entre a massa e o volume ), utilizando a caixa

de acrílico..

4.4.7. Porosidade Total, Macro e Microporosidade - Método da Transmissão de Raios

Cama

Na determinação da Porosidade Total, Iviacr-olor-osidade e

Micropor-osidade, necessitamos determinar o coeficiente de atenuação linear de agregados do

solo e da amostra de solo indeformada, como descrito na equação 33

iu = . in 1I - M), 2o H2 0 (33)
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onde, i é o coeficiente de atenuação linear de agregados ou da amostra de

solo indeformada ( coletada com o cilindro), x é a espessura da amostra analisada, l,, e 1 as

intensidades dos feixes incidentes e emergentes, respectivamente,(,ÕH),é o coeficiente de

atenuação linear médio da água determinada pelo nosso arranjoeprietl O ,0 

umidade volunmétrica determinada nas amostras de agregados e no solo indeformado.

A porosidade total, macro e microporosidade pelo método da transmissão de

raios gama foi calculada pelas equações d 20 a 23 do item 3.5, para os níveis de solo

analisados.
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4.5. Amostras de Rocha Reservatório

4.5.1. Rocha Estudada

A rocha por nós analisada foi a rocha Arenito Berea , a qual foi fornecida

pelo CENPES PETROBRAS .

A amostra estudada, foi extraída de um pequeno cilindro, retirada de um

reservatório de rochas. Esta amostra cilíndrica foi cortada com uma serra de diamante na

forma de um paralelepípedo de dimensões (2,8 x 1,2 x 2,0) cm, como mostra a figura 23.

FIGURA 23 Foto da amostra da Rocha Arenito Berea analisada.

Para uma melhor caracterização deste tipo de arenito, apresenta-se duas

fotomierograflas com ampliação de 30 vezes, figura 24.a, e uma de 110O vezes, figura 24.b

(GOMES, 1996). Através destas figuras podemos ter uma idéia da distribuição dos grãos

desta rocha, assim dando uma visão geral da geometria do sistema poroso presente.
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FIGURA 24.a

FIGURA 24.b

FIGURA 24 Arenito Berea - 24.a; ampliação de 30 vezes e 24.b; ampliação de 1 10

vezes.( Extraídas de: GOMIES, 1996 )
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4.5.2. Porosidade Total - Método Convencional

A porosidade total foi medida pelo Método de Aquimedes. O método

requer aplicação de água até a saturação e da mnedida da iipulsão da rocha, comno descrito no

apêndice ( C).

Para a medida da porosidade total foram utilizados os fragmentos de rocha

do) cilindro, do qual foi extraída a amostra citada anteriormcntc. Foram utili7adas 3 amostras,

das quais obteve-se 10 medidas independentes da porosidade total . Determinou-se a -édia e

o desvio padrão da média do conjunto d medidas. Para cada miedida. foi calculada a

propagação de desvios para porosidade como demostrado no apêndice ( C ), para uma melhor

caracterização da qualidade de cada medida individual.

4.5.3. Densidade da Rocha

Para determinação da densidade da rocha utilizou-se 3 amostras, das quais

obteve-se 10 medidas independentes. Aplicou-se o Método da Paraflinai para as medidas,

como) descrito no apêndice ( 1) ).

Calculou-se a respectiva média para o conjunto de medidas de densidade da

rocha realizadas, assim como o respectivo desvio padrão da média. Foi calculado também a

propagação de desvios em cada medida da densidade, para verificar a qualidade de cada

medida.
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4.5.4. Densidade de Partículas da Rocha

A densidade de partículas (p ) da rocha foi determinada por 10 medidas

independentes, aplicando-se o Método da Umidade (Método Convencional), como

descrevemos nas seguintes equações

0 vPp-Pr (41

pp

Onde, , é a umidade volurnétrica da rocha, pp a densidade de partículas e

pr a densidade da amostra. Isolando p,,, obtemos a densidade de partícula

_p Pr 

(1 - OV ~~~~~~~~~34.2)

Da equação 34.2 , sabemos que Or é igual a:

Or = Or - Pr ~~~~~~~~~~34.3)

Onde, 07' é a umidade à base de massa , e sabendo que da equação 34.3. 07'

Or (r34.4)
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onde, ,,2, é a massa de água contida na rocha e mn é a massa da rocha

seca.

Deste conjunto d medidas determinou-se a densidade de partículas média

(pp ) e o desvio padrão da média . Calculou-se em cada medida realizada o erro propagado

para analisarmos as medidas entre si.

4.5.5. PorosidadeT'otal - Método Transmissão de Raios G;ama

Para a medida da porosidade total pelo método da transmissão de raios

gamna utilizou-se do sistema instalado tio aboratório de Física Nuclear Aplicada da

Universidade Estadual de Londrina em Londrina, PR, conforme mostrado nas figuras 16 e 17.

Na determinação da porosidade total, levou-se em conta a mineralogia

(composição química ) da amostra, para a determinação do coeficiente de atenuação de massa

de partículas ou grão ( p ), obtida através da aplicação do software XCOM.

As medidas do coeficiente de atenuação linear da amostra () foram

realizadas utilizando a amostra em forma de paralelepípedo, conforme citado em 4.5. 1. As

faces estudadas foram denominadas de Face 01, Face 02, Face 03, como mostra a figura 25.
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Para obtermos a porosidade total ponto a ponto em cada face, a amostra foi

varrida por níveis. Na face 01 foram realizados dois conjuntos medidas, um com 4 níveis e

um outro com 5 níveis. O deslocamento horizontal entre urna medida e outra no mesmo nível

foi de x =2mm, obtendo-se 10 medidas por nível. O deslocamento entre um nível e

outro foi de Az =2mm .

Nas faces 02 e 03 realizou-se somente uma série de medidas para cada face,

onde o deslocamento entre duas medidas sucessivas para um mesmo nível foi de Ax = l mm.

Obteve-se 8 e 9 medidas, respectivamente, para as faces 02 e 03 em cada nível medido. O

deslocamento entre dois níveis sucessivos foi de A~z = 2mm. Estes deslocamentos foram

possíveis porque utilizou-se um posicionador micrométrico (XYZ), permitindo-nos uma

análise mais precisa da amostra em estudo.

Face 03

FIGURA (25) Posição das faces conforme sua denominação.

A porosidade Total foi obtida utilizando-se a equação 35, como descrito:

(' 'P)p (Mu)r
(,u p)p (35)
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Onde:

O :PorosidadeTotaldaRocha,

* j'p0 )P Coeficiente de atenuação linear de grão ou partícula

(, ) Coeficiente de atenuação linear da rocha analisada

Em ( ) , o pY (coeficiente de atenuação massa) foi determinado

levando em conta duas mineralogias de rochas de arenito, verificadas na literatura, às quais

aplicou-se individualmente o software XCOM, obtendo-se após um g7 médio, que foi usado

em nossos cálculos. A densidade da rocha (Pr), foi medido utilizando o método da parafina.

como descrito no apêndice ( D ). O valor de ( ) foi medido através do sistema de

transmissão de raios gama no laboratório.

A propagação de desvios para a porosidade total pelo método da

transmissão de raios gama foi obtido como descrito pela equação 36

ao 2 DO_ 21

{aMr3 u*, +( 3p t 36)

onde:

• co: propagação de desvios da porosidade total

• O/ir desvio padrão da média do coeficiente de atenuação linear da

rocha.
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• 0P1 , desvio padrão da média da densidade de grão da rocha anaNiada

• não foi considerado o desvio nio valor de g.'p fornecido pelo XCOM.

4.6. Amostras de Cerâmica Porosa

4.6.1. Cerâmicas Porosas

As cerâmicas porosas constitucm u importante grupo de materiais que

apresentam aplicações em várias áreas, como membranas para separação, matrizes para

dopagem, matrizes para retenção d resíduos, matrizes para fabricação de conmpósitos,

materiais com funções especiais ( térmicas, químicas, mecânicas, etc ). Um dos parâmetros

mais utilizados para descrever o comportamrento deste material é a sua porosidade global.

As aostras de cerâmicas porosas analisadas foram fabricadas pelo

I)cpartamcnto d Engenharia d Materiais, Grupo de Engenharia e Microestrutura de

Materiais da Universidade Federal de São Carlos em São Carlos , SIP.

A técnica de fabricação aplicada para as cerâmicas porosas fibi através do

embevecimento de uma espuma cilíndrica com uma pasta de A120 3-SiC, e a seguir tratada

termicarnente a uma temperatura de 1 7000 C. Para analisar estas amostras de cerâmicas, as
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amostras cilíndricas originais foram cortadas, com serra de diamante, em 3 amostras com

forma de paralelepípedo.

Os três paralelepípedos foram denominados conforme o número de poros

por polegadas cúbica, fornecido pelo fabricante. Utilizou-se cerâmica porosa 60, 75 e 90,

como mostra a figura 26:

FIGURA 26 : Amostras de Cerâmicas Porosas C-60, C-75, C 90, usadas

neste experimento.

As dimensões da cerâmica C-60 so de (2,50 x 1,80 x ,40)cm, da cerâmica

C-75 so (2,40 x 1,90 x 1,40) cm e da cerâmica C-90 (2,50 x 2,00 x 1,40) cm.

4.6.2. Porosidade Total - Método Convencional

O método utilizado para a determinação da porosidade total foi o Método de

Arquimedes, como descrito no apêndice ( C ).
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Para determinação da porosidade das cerâmicas C-60, C-75 e C-90, foram

utilizados 3 fragmentos de cada cerâmica, totalizando 10 medidas independentes para cada

tipo de cerâmica. Calculou-se amédia e o desvio padrão da média, realizou-se o cálculo da

propagação de desvios para a porosidade total em cada medida realizada, com a finalidade de

verificarmos a qualidade de cada medida.

4.6.3. Coeficiente de Atenuação de Partículas da Cerâmica

Para obter-se o coeficiente de atenuação linear de partícula da cerâmica

porosa, foi confeccionado pelo Departamento de Engenharia e Microestrutura de Materiais da

Univcrsidade Federal de São Carlos em São Carlos, SP, uima amostra A1203 - SiC

compacta, sem poros.

A medida do coeficiente de atenuação linear foi realizada utilizando o

sistema de transmissão de raios gama instalado em nosso laboratório. Foram realizadas 1 O

medidas em pontos diferentes da amostra. O espaçamento entre duas medidas sucessivas foi

dc Ax 1 mm . Calculou-se o coeficiente de atenuação linear de partícula mnédio ( I,, ) do

conjunto de medidas, e o desvio padrão da média (uí), que será utilizado no cálculo da

porosidade total.
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4.6.4. Porosidade Total - Método da Transmissão de Raios Clama

A medida da porosidade total por transmissão de raios gama foi realizada

através do sistema instalado em nosso laboratório, conforme descrito no Arranjo

Experimental das figuras 16 e 17.

As 3 amostras ( cerâmicas C-60, C-75, C-90 ) foram varridas em dois

níveis, com objetivo d determinar sua porosidade ponto a ponto. O espaçamento entre duas

medidas sucessivas para o mesmo nível foi Ax = lmm, e entre dois níveis foi de Az 2nim.

Foram realizadas 1 medidas em cada nível.

A porosidade total e seu desvio foram obtidas aplicando-se as mesmas

equações que foram utilizadas para as amostras de rochas e solos ( itens 4.4 e 4.5)

4.7. Softwares Utilizados na nterpretação de Dados

Os soflwares utilizados para interpretar os dados foram o XCOM

( IURBE3FI , 1 987 ), Excel ( 1993 - 1997 ) versão 7.0 e o Origin ( 1998 ), Versão 5.0.

O software XCOM, foi utilizado na determinação dos coeficientes de

atenuação de massa da rocha Arenito Berca, água, alumínio e chumbo. O soflware baseia-se

na entrada da composição química da amostra, e a partir desta ele fornece uma tabela de
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cálculos com vários níveis de energia pré-determinado, com seus respectivos coeficientes de

atenuação de massa calculado, levando-se em conta todas as contribuições dos fenômenos da

interação da radiação com a mat@ria, conforme teoria apresentada no item 3., que resume a

fundamentação teórica utilizada pelo software.

O sofiware XCOM, possui um banco de dados experimentais e teóricos para

o coeficiente de atenuação de massa de cada elemento no intervalo de 1 keV a 0,3 GeV. No

presente caso utilizou-se a energia de 59,53 keV, referente à energia da linha gamia do

radionuclídeo 241Am, usado neste trabalho.

O sotware Excel, foi utilizado para construir as planilhas de dados dos

resultados medidos experimentalmente, programando equações para determinação do

coeficiente de atenuação linear, orosidade e seus respectivos desvios, assim como nia

construção dos gráficos apresentados.

O software Origin foi utilizado em complementação ao programa Excel na

construção de gráficos.



5. RESULTADOS E I)ISCUSSAO

5.1. Análise da Correção do Tempo Morto

Aplicando a equação 24 do item 5.1 .7,veriticou-se que os valores do

coeficiente de atenuação medidos, em relação aos resultados calculados pela equação,

variaram num intervalo de 0,2 a ,4 %/o sto demonstra que a correção no tnmpo miorto no é

necessária, por não contribuir significativamente para os valores dos coeficientes de

atenuação linear medidos, dentro dos desvios experimentais obtidos.

5.2. Análise da Contribuição do Fator de "Build Up"

O fator de "Build Up" ( IARIMA, 1993, 1.631-672 é fator

mnultiplicativo que corrige a resposta para os fótons que são espalhados pela amostra ou

blindagem, e retornam ao feixe transmitido, acabando por ser detectados. A equação 37 é

aplicada para determinar este fator :

= B.1 0 .eIpX 3

Onde B é o fator de "Build Up" e as demais variáveis da equação foram

definidas na equação 2.
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Não há necessidade d correções quando o valor do fator de "Build UJp" é

igual a 1 ou próximo de 1. Os resultados obtidos para o solo, rocha e cerâmica, estão descritos

na tabela 08:

TAB3ELA 08 : Valores do fator de "uild Up" para o solo, rocha e cerâmica

analisadas.

Amostra Fator de Build Up

Solo 1,000 ± 0,005

Rocha 0,999 ±0,009

Cerâmica 1,000 ± 0,006

Os valores da tabela 08 demostram que não há necessidade desta correção.

mnostrando que nos experimentos realizados não há influência da radiação espalhada atingindo

o detector. Isto prova que o sistema utilizado possui um feixe bem colimado.
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5.3. Resolução Espacial do Sistema de Transmissão de Raios Gama

Para avaliar a resolução espacial do sistema de medidas utilizado, foram

realizadas medidas do feixe emergente de raios gama com um "phanton" de lucite, o qual

continha furos com diâmetros de 1, 2, 3, 4, 6 e 7mm, como mostra a figura 27. O "phanton"

foi posicionado na mesa micrométrica, e cada um dos furos foi varrido com o feixe de raios

gama. A partir das contagens de pulsos registrados pela eletrônica construiu-se os seus

respectivos gráficos, como mostram as figuras 28, 29, 30, para três diâmetros de orificios,

analisando-se a largura à meia altura para a verificação da resolução espacial do sistema de

transmissão de raios gama.

FIGURA 27: "Phanton" de Lucite com os furos nominais de diâmetros 1, 2,

3, 4, 6 e 7 mmi.
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FIGURA 28 Furo de diâmetro nominal de 4mm. A largura à meia altura é

de 4mm.L
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FIGURA 29 : Furo de diâmetro nominal de 2mm. A largura à meia altura é

de 2mm.
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FIGURA 30 Furo de diâmetro nominal de 1 mmn. A largura à meia altura é

de 2mmn.

Através da análise dos resultados apresentados nas figuras 28, 29, 30,

verificou-se que a resolução espacial do sistema de transmissão de raios gama utilizado foi de

2mmn de diâmetro.

5.4. Determinação dos Coeficientes de Atenuação Linear da Água, Alumínio e Chumbo

A determinação dos coeficientes de atenuação linear da gua, alumínio e

chumbo, foi realizada para demonstrar a confiabilidade do arranjo experimental utilizado.

O u da água foi medido com uma caixa com paredes de acrílico de espessura

(4,391 0,009)cm. A espessura da amostra de alumínio foi de (0,104 ± 0,001)cm e do

chumbo foi de (0, 106 ± 0,00 l)cm.
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Ncstas medidas foi utilizado o Método de Conner, como descrito no. item

5.2, e o Método da Sequência de Medidas, como descrito no item 5.3. A tabela 9, mostra os

valores medidos, os valores obtidos na literatura e aqueles determinados pelo sofiware

XCOM.

TABELA 09: Valores dos coeficientes de atenuação linear da água,

alumínio e chumbo para a energia do 241Am.

' (mi'), (cní') Ãu (ni')

Método de Conner Sequência de Medidas Literatura

0.200 ± 0,002-'

Água 0,228 +0,003 0,1971 0,0005 0.200 ± 0,0 0 3h

Medida 01 0.200 ± 0,002c

0.199 ± 0 0 0 1 d

Água 0,227 +0,009 0,1955 0,0005 0.210 ± 0.014'

Medida 02 0,207'

Alumínio 0,76 0,01 0,70'

Chumbo 48,0+±0,9 56,4'

8OLIVEIRA (1991)
bBIASSUSI (1996)
CFERRAZ ( 974)
dCUJNI IA E SILVA ( 997)
`SILVA ( 997)
rTFÓRICO (Software XCOM)
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Analisando os. valores medidos com os da literatura ou XCOM na tab~ela 9,

verificou-se que o arranjo experimental utilizado apresenta boa geometria para medidas de

transmissão.

.5.5. Rejeição de Dados

Nos resultados obtidos de urna série de niedidas, pode ocorrer que para una

dada medida o seu desvio em relação ao valor médio seja muito grande, comparado com o

desvio padrão das medidas realizadas. Isto pode surgir devido a erros do operador, falhas

momentâneas do equipamento, flutuações estatísticas, etc. Portanto, fica perigoso a rejeição

de uma medida sem ter um critério definido.

Para analisar as medidas realizadas utilizou-se o critério de Chauvcnet

(VLOLO, 1996, P.233) para eventual rejeição de dados.

5.6. Incerteza nas Medidas

A incerteza no resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento

exata do mensurando. O resultado de uma medição, após correção dos efeitos sistemáticos

reconhecidos, é ainda, tão somente uma estimativa do valor do mensurando por causa da

incerteza proveniente dos efeitos aleatórios e da correção imperfeita do resultado no que diz
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respeito aos efeitos sistemáticos. FsIas incertezas ocorrem normalmente em medidas

convencionais ( aproximações e suposições incorporadas ao método e procedimento de

medição), resposta do sistema de detecção, erros de tendência pessoal na leitura de

instrumentos analógicos, etc. Sendo assim, é importante avaliar cuidadosamente todas as

fontes possíveis de tais erros, e então cstimar o valor verdadeiro. Uma alternativa de medir a

magnitude do erro sistemático é repetir a medida várias vezes em processos de medidas

independentes.

Os resultados obtidos nos experimentos realizados neste trabalho foram

determinados com base em séries de observações obtidas sob condições de repetitividade.

5.7. Resultados com Amostras de Solo

As figuras 31 - 35, apresentam as relações entre o coeficiente de atenuação

linear 9,u) dos agregados e composições de agregados, versus a densidade das amostras

(p ), montadas artificialmente do solo coletado, para os níveis analisados: 0-lo , 1 0-20, 20-30,

30-40 e 40-50cmn.

Através das figuras de 3 1 - 35, pode-se verificar que há diferenças nas retas

de regressão por nível analisado, devido às diferentes composições texturais do solo em cada

nível, bem como às diferentes densidades de agregados em cada nível analisado.
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FIGURA 3 1: Relação entre o Coeficiente de Atenuação Linear e a

Densidade do Agregado (ou composições de Agregados) -

nível O- 1 0.

0,55
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FIGURA 32 : Relação entre o Coeficiente de Atenuação Linear e a

Densidade do Agregado (ou composições de Agregados) -

nível 10 -20.
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FIGURA 33: Relação entre o Coeficiente de Atenuação Linear e a

Densidade do Agregado ( ou composições de Agregados) -

nível 20 - 30.
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FIGURA 34: Relação entre o Coeficiente de Atenuação Linear e a

Densidade do Agregado ( ou composições de Agregados) -

nível 30- 40.
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FIGURA 35: Relação entre o Coeficiente de Atenuação Linear e a

Densidade do Agregado ( ou composições de Agregados) -

nível 40 - 50.

A Tabela 10, mostra os valores da densidade do solo (), de partículas

(p,,) e agregado do solo (,), para cada nível analisado com seus respectivos desvios

propagados, também os respectivos coeficientes de atenuação linear do solo (j , na

densidade de partícula ( gp,,) e na densidade de agregado ( a). Usando as retas das figuras de

31 - 35, extrapolou-se o coeficiente de atenuação linear de partículas e de agregados de cada

nível, usando as densidades de partículas e agregados obtidas pela metodologia convencional

(Tabela 1 0).

Aplicando as equações 20 - 22 do item 3.5, a Porosidade Total,

Macroporosidade e Microporidade podem então ser calculadas usando os valores de lis, lip, li,
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A Figura 36 mostra a comparação da Porosidade Total medida Pelo Método

de Arquimedes em relação ao Método da Transmissão de Raios Gama.

TABELA 10 Densidades e coeficientes de atenuação linear do solo,

partícula e agregado por nível de profundidade.

0 - 101 1,165(8) 2,75( 11) 1,56(02) 0,4758 1,0643 0,6026
[10 -201] 1,017(5> 2,74(07) 1,54( 01) 0,4527 0,8552 0,5237
[20 -301] 1,075(9) 2,88(09) 1,00) 0,4746 1,0001 0,5328
30 -401 1,077(18) 2,63(04) 1,50(02) 0,5150 0,9894 0,5369

[40 -50 1,068) 2,67( 04) 1,52(01> 0,4670 0,8389 0,4929

Analisando a Figura 36, percebe-se em geral que a correlação entre as duas

mnetodologias foi razoável. Mas fazendo uma análise por nível, verifica-se uma boa correlação

entre as porosid-ades determinadas pelas duas metodologias aplicadas.

A figura 37 apresenta a distribuição da porosidade total, macroporosidade e

microporosidade em função do nível~, determinados pela metodologia da transmissão de raios

gama.



Capítulo 05 92

FPide SoloR~O

~60

~50 xGama

~40 *Arquimedes

o 30
O 10 20 30 40 50

Nível ( cm )

FIGURA 36 : Relação entre as metodologias gama e convencional para o

solo analisado para a porosidade total.
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FIGURA 37: Porosidade Total, Macro e Microporosidade - Níveis

analisados - Método da Transmissão de Raios Gama

A figura 37 mostra que a macroporosidade em níveis superiores é maior e

decresce suavemente com a profundidade.
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5.8. Resultados com Amostras de Rochas Reservatório

Os resultados da porosidade total obtidos pelo método de Arquimedes com

seus respectivos desvios propagados é mostrado na tabela 1 1 

TAIILA 1 1: Porosidade Total obtida pelo Método de Arquimedes.

Medida Porosidade (%)
1 23,43 (32)
2 22,64 (43)
3 22,56 (42)
4 23,16 (41)
5 23,08 (40)
6 24,79 (41)
7 24,71 (41)
8 22,57 (39)
9 24,37 (43)

10 24,30 (43)

Verifica-se que o desvio propagado médio na porosidade total nas medidas

realizadas pelo método de Arquimedes é de, aproximadamente, 1,75 %, causado

principalmente pela medida da impulsão da rocha saturada de água mergulhado na água.

A porosidade média do conjunto de medidas foi de ( 23,43 ± 0,32 )%.

O valor médio para a densidade da rocha (r ) com seu respectivo desvio

padrão, obtido através de 1 medidas independentes é igual a P, (1,946 ±- 0,008 ) g/cm . A

maior influência no desvio entre as medidas ocorreu provavelmente por erros na medida do
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volume da rocha que estava parafinada, na determinação da densidade e do volume de

parafina que envolveu a rocha.

O valor i-édio da densidade de partícula, com seu respectivo desvio, foi

obtido através de 1 medidas independentes, e igual a p (2,55 ± 0,01 ) g/cm3 . O desvio

entre as mnedidas é devido principalmente à mnedida da massa da rocha saturada de água, que

pode mudar durante a manipulação da rocha do meio para a balança e entre medidas

consecut ivas.

A composição química média das rochas de Arenito Berea, conforme duas

fontes da literatura são apresentadas na tabela 12.

Observa-se que as diferenças entre as duas fontes analisadas ocorre

somente nos componentes S 3 e BaO, e nos demais componentes a diferença percentual é

desprezível. m nosso estudo utilizamos as duas composições, de onde determinou-se o

coeficiente de atenuação de massa de partículas médio da rocha ( , através do sofiware

XCOM. O valor médio de g' das duas composições químicas vale u= 0,279cm2'/g, que

multiplicado pelo valor da densidade de partícula médio da rocha (,), permite obter o

coeliciente dc atenuação linear de partículas médio up = (0,711 ± 0,014 ) m-'.
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TAI3EILA 1 2 Composição Química média para a rocha Arenito lerqa.

ÓXIDO MEDIA Em % MÉDIA Em %

SiO2 78,42 78,33
TiO2 0,25 0,25
A120 3 4,78 4,77
Fe 2O 3 1,07 1,07
FeO 0,30 0,30
MgO 1,16 1,16
Cao 5,51 5,50
Na2O 0,45 0,45
K 20 1,31 1,31
H 20 1,63 1,63
P20 5 0,08 0,08
002 5,04 5,03
S03 0,07
Bao j__ __ _ __ _ 0,05

1 J:Extraído de: Errnst W. G, 1996, P. 124

12] Extraído de: Masonr B, 197 1, P. 192

A figura 38 mostra o resultado obtido aplicando ormétodo de transmissão de

raios gama para a face 01 na primeira medida realizada. Este resultado não será levado em

conta nos resultados globais finais, porque nesta medida utilizou-se como espessura a média

de 150 pontos, fazendo um mapeamento de toda superfície. Analisando a figura 38, verifica-

se que a nuvem de pontos ficou dividida em grupos, evidenciando a existência de pequenas

depressões ao longo de sua superficie e portanto não podendo-se usar um alor médio

global para a espessura. A figura 38, foi apresentada com o intuito de mostrar que a espessura

m-édia aplicada deve ser determinada em cada nível a ser analisado. Para ua melhor
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visualização deste efeito apresentamos também na figura 39 as 150 medidas da espessura

determinadas na face 01, onde a espessura média c de (1,189 ± 0,003 )cm.

PorosidadeTotal - FACE 01 - Medida 1

tu
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A

A A A

! * * *
B g
4 • ^ *
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FIGURA 38: Porosidade Total em íünção da posição.

A figura 40, mostra o resultado da segunda medida realizada na face 01, a

qual demonstra como variam os valores da porosidade em íünção da posição. Nesta medida,

determinou-se a espessura média através de 15 pontos medidos no nível varrido pelo feixe de

raios gama, sendo assim mais preciso o resultado obtido em cada ponto analisado. A

espessura média dos níveis foi de (1,141 ± 0,005)cm. A figura 41 mostra a nuvem de pontos

medidos, para a espessura por nível analisado nesta segunda medida realizada na face 01,

mostrando novamente o não paralelismo nas faces.
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FIGURA 39 Distribuição dos valores da espessura medida na superficie da

Face 01.
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FIGURA 40: Porosidade Total em função da posição.
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FIGUJRA 41: Distribuição dos valores espessura medida na superfície da

Face 01 para os quatro níveis.

As figuras 42 e 43, apresentam os resultados para as faces 02 e 03,

demonstrando como a porosidade varia com a posição do ponto varrido pelo feixe de raios

gama. A espessura média aplicada, obedece os mesmos critérios adotados na segunda medida

da face 0 1.

Porosidade Total - FACE 02

-35-

* * * . * *NíVELO01

V 25 *NÍVELO02

o
20

0 12 34 56 7
Posição ( mm )

FIGURA 42 : Porosidade Total em função da posição - Face 02
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FIGURA 43 Porosidade Total em função da posição - Face 03

Através das análises realizadas nas figuras 42 e 43, verifica-se que pelo

método de transmissão de raios gama é possível caracterizar a heterogeneidade da porosidade

em escala nilimétrica. Isto pode ser justificado por umna análise visual da amostra analisada,

onde verifica-se variações na cor e distribuição espacial dos poros, como mostrado na figura

24, que estão correlacionados com as variações na porosidade em cada ponto analisado.

As barras de desvio nas figuras 42 - 43 não foram colocadas, porque o

desvio propagado da porosidade de cada ponto está num intervalo de ( 0,16 - 0,50 )%, sendo

assim a barra de erro será menor ou igual ao tamanho do ponto, que representa a porosidade

daquele ponto.
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A espessura média para a face 02 é de (2,764 ± 0,00 1)cm e da face 03 é de

(2,045 ± 0,003)cm. As figuras 44 e 45 apresentam os pontos das medidas das espessuras das

faces 02 e 03, respectivamente.

~- 2,80 -
E'

e e * * ' a ~NívelOl1
e>= 2,75NveO

O2,70
1..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medidas

FIGURA 44: Distribuição da espessura medida na superfície da Face 02.

E 2,151

1 *Nível 01

1,95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10O

Medidas

FIGURA 45 : Distribuição da espessura medida na superfleie da Face 03.

Analisando as figuras 44 e 45, verificou-se que as faces são praticamente

paralelas, que tomnam mais conflável o valor médio da espessura utilizado.
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A tabela 13, apresenta os valores médios das porosidades totais de cada

face, aplicando o método da transmissão de raios gama.

Pelos resultados observados na tabela 13, pode-se observar que a face 01 -

medida 2 , possui um valor de porosidade total ligeiramente superior em relação as outras

duas faces, que entre si possuem valores iguais dentro de seus respectivos desvios padrões.

Esta diferença pode ser justificada através das depressões e não paralelismo apresentadas na

superficie da face 01 ( vide figura 41 ), que tomam menos confiável o valor médio da

espessura utilizado. Consideramos assim mais confiáveis apenas os resultados para as faces 2

e 3, cuja média global é de ( 29,68 ± 0,18 )%.

TABELA 13 Porosidade Total - Face 01, 02, 03.

FACE 01- MEDIDA 2 32,25 (26)
FACEO02 29,58(21)

FACEO03 29,88(0

A tabela 14 apresenta todos os resultados dos métodos aplicados, incluindo

um resultado fornecido pelo Departamento de Engenharia Mecânica - Laboratório de Meios

Porosos e Propriedades Termofisicas de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina,

Florianópolis, SC, usando o método de Porosimetria de Mercúrio.
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TABELA 14: Comparação das Porosidades Totais - Métodos

Transmissão de Raios Gama, Arquimedes e Porosimetria de

Mercúrio.

MMQO Pt Tpta
TRANSMISSÃO RAIOS-7 29,68 (18)

ARQUIMEDES 23,43 (32)
POROSIMETRIA 23,23

Analisando a tabela 14, verifica-se que o valor da porosidade total, pelo

método da transmissão de raios gama, apresenta uma diferença de aproximadamente 27% em

relação aos dois outros resultados ( métodos convencionais ). A diferença do valor obtido pelo

método gama em relação aos convencionais, demonstra que o método gama caracteriza a

Porosidade Total e os métodos convencionais caracterizam somente a Porosidade Efetiva

conforme descrito no item 3.4.

Umia outra maneira de se avaliar esta diferença, é através das dificuldades de

medir os microporos existentes na rocha através dos métodos convencionais, como descrito

no artigo escrito por YUAN, H.H. and SWANSON, B.F., (1986).

Portanto, podemos concluir que a rocha analisada possui a maioria de seus

grãos com grande quantidade de microporos, que podem ser somente medidos com o método

da transmissão de raios gama.
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Outro fator que pode interferir na medida da porosidade total, por métodos

convencionais, é relacionada com a conectividade dos poros que possivelmente é mais escassa

em rochas reservatório, e justifica-se através da cimentação dos grãos de areia que compõem

a rocha.

5.9. Resultados com Cerâmicas Porosas

A tabela 15 apresenta os resultados obtidos pelo método de Arquimedes

com seus respectivos desvios padrões.

TABELA 15 Valores da Porosidade Total média, para as cerâmicas C - 60,

C - 75, C 90 - Método de Arquimedes.

Cermica Pt(%)

C -60 8 8,9 5(1,1 6)_

C -7 5 87,36(1,16)_

C -90 173,79(2,59)

O desvio propagado para cada medida varia na cerâmica C - 60 num

intervalo de 0,90 - 2,46%, na cerâmica C - 75 de 1,40 - 3,37%, e na cerâmica C - 90 de 2,75 -
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3,13%. Tais desvios podem ser causados principalmente nas medidas da mpulsão da

cerâmica porosa saturada de água e imersa em água.

As figuras 46 a 48, apresentam os resultados da Porosidade Total ponto a

ponto para as cerâmicas porosas C - 60, C - 75 e C - 90 respectivamente, com a metodologia

da Transmissão de Raios Gama.

Rxvdch Tm - Ou~ic

,95

~85

a 80

RPo ()

FIGURA 46: Porosidade Total - Cerâmica C - 60 - Metodologia Gama.

Analisando as figuras 46 a 48, podemos concluir que há uma boa correlação

dos resultados obtidos entre os níveis analisados. O desvio propagado para cada ponto é

aproximadamente 0,24% para a ceraâmica C -60, 0,33% para C - 75, 0,28% para C - 90.

Nos resultados não apresentamos as barras de erros nos pontos, por serem menores ( ou no

máximo iguais ) ao tamanho do próprio ponto que representa a porosidade em cada posição.

Estes desvios podem ser causados na dificuldade encontrada na medidas da espessura, pois as

cerâmicas são muito frágeis quando manipuladas com um micrômetro.
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FIGURA 47: Porosidade Total - Cerâmica C - 75 - Metodologia Gama.
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FIGURA 48: Porosidade Total - Cerâmica C - 90 - Metodologia Gama.
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A tabela 16 apresenta as espessuras médias utilizadas tia transmissâo de

raios gama com seus respectivos desvios. para as cerâmicas analisadas.

TAHELA 16: Espessuras médias das cerâmicas analisadas.

Cer&mí E s~a Méd. cm) Desvio Padrão cm
C -60 1,408 0,002
C -75 1,437 0,001
c -90 1,399 0,002

A tabela 17 apresenta os resultados globais obtidos pela metodologia da

TFransmiissào de Raios Gama para as cerâmicas porosas.

TABELA 17 : Porosidade Total -erâmicas analisadas - Método da

Transmissào de Raios Gania.

C-6 8 9 ,7 4(22)

C-7 5 90, 68 ( 19)

c-90o 7 1 ,14 (45)

Comparando os resultados dta tabela 1 5 (método convencional) com os

resultados (a tabela 1 7 ( método gama ), verifica-se que os v'alores (las porosidades totais
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obtidas nos dois métodos são coerentes entre si. Podemos dizer que as cerâmicas porosas

possuem a sua rede de poros com uma grande conectividade, com a inexistência de

microporos. Este é um fator que beneficia os resultados obtidos com a metodologia

convencional como já discutido nos resultados das rochas reservatório, onde verificou-se a

dificuldade de medir a microporosidade.

A figura 49 mostra a correlação entre os resultados obtidos com

metodologia convencional versus transmissão de raios gama.

POROSDAD TOTAL - CERAWICAÂ

95

~85

E 75 = 0,7488Pt, + 20,575

E'65 .R 2... .. ,981 
65 75 85 95

Gam ()

FIGURA 49: Correlação entre as metodologias aplicadas para as cerâmicas

C-60, C-75 e C-90.

Analisando a figura 49, podemos dizer que as duas metodologias fornecem

bons resultados para as cerâmicas porosas. A diferença entre as duas metodologias é que a

metodologia de transmissão de raios gama fornece resultados mais rápidos, com maior

precisão ( vide as tabelas 15 e 16 ) e ponto a ponto na amostra.



6. CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos na análise do solo TRe, concluímos que a

metodologia gama é uma, ferramenta muito adequada para estudo da estrutura de solos, sendo

muito conveniente para a determinação da porosidade total, macroporosidade e

microporosidade

('om relação aos resultados obtidos para as amostras d rocha reservatório,

concluímos que os valores determinados pela metodologia gama difere dos valores

determinados pela metodologia convencional, isto pode ser caracterizado pelas dificuldades

encontradas nas medidas da microporosidade pelos métodos convencionais. A metodologia

gama empregada, portanto é mais vantajosa por que caracteriza heterogeneidades na

porosidade em escala milimétrica, sua determinação é rápida, mais precisa, não - destrutiva.

pode-se também realizar um mapeamento da porosidade ponto a ponto na amostra, enquanto

que na convencional obtém - se apenas um resultado global da porosidade.

Com relação às cerâmicas porosas, concluímos que a porosidade está

relacionada com o diâmetro médio de poros e da conectividade dos oros. Sendo assim,

verificou-se que as metodologias convencionais e gama adequaram-se para determinação

global da porosidade, sendo com a metodologia gama possível mapear a porosidade total

t iliietricamienite.

D)e uma forma geral, verificou-se que com a metodologia gamia é possível

obter uma descrição não - destrutiva e detalhada da porosidade total, com pequenos desvios
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experimentais, o que oferecegrandes vantagens quando comparada com metodologias

convencionais, que normalmente são destrutivas e determinam apenas valores globais da

porosidade, assim como em amo)stras heterogêneas os resultados não são tão satisfatórios, por

causa das limitações na medida de microporos ( caso de rochas de Arenito Berca ).
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MEÉTODO 1)0 ÁLCOOL 

OBJE-TIVO:

l)eterminação da D)ENSII)ADE DE PARTíCULAS através da miedida da

quantidade de álcool iiecessária para completar um valor graduado numa

proveta (béquer ou balão volumétrico), contendo solo seco em estulá.

PROCEDI MENTO:

• Colocar uma certa quantidade de solo ( 50g ou mais) em ui

recipiente, levar à estufa e deixar por 24 horas a 105'C.

* iransferir a amostra para umi cadinho de porcelana ou similar,

para dessecar a amostra ( moer, triturar), transformando-a m

um pó, o mais fino possível e homogêneo ( retirar todas as

raízes e outros materiais presentes).

'Adaptado de: EMBRAPA - Manual de Métodos de Análise de Solo - Centro Nacional

de Pesquisa de Solos, Rio de Janeiro:, (1 997).
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• Calibrar una proveta (50 ml) com ua bureta, para obter ua

maior precisão nas mnedidas de volurne.

• Transfeérir o solo em pó (cerca de 20g ) para a proveta. Repetir

a medida da massa no mín imo O vezes.

• Adicionar álcool vagarosamente, agitando a aostra com uima

vareta de metal para eliminar bolhas de ar e realizando umia boa

mistura ( ao retirar a vareta de metal cuide para não icar solo

aderido à mesma).

• Completar com álcool até o ponto escolhido para calibração

(50 ml ).

• Anotar o voluime de álcool acrescido ao solo em pó na proveta.

• Calcular os desvios padrões das médias das medidas de massas

e volumes acima.

• Calcular a densidade de partículas pela seguinte expressão:

P -m (g/cm 3)
~PV -Va
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Onde: m -massa da amostra m pó

V: Volume calibrado tia proveta

Va : Volume de álcool acrescido

p : densidade de partículas

• Fazer a propagaÇao de desvios nia equação acima para obter o desvio na rncdida de p

• lista mectodologia deve ser repetida nio miínimo lO vezes para obter-se umi valor médio

confiável para a densidade de partícula.

MATERIAL:

• Proveta de 50m1 ou similar

• Fstufa

• Balança semi-analítica

• Alcool

• Blureta

• Cadinho ou similar

• Vareta de metal
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ME TODOD1)0ANEL1 VOLUMETRICO*

OBJETIVO:

o Determinação dra DENSIDADE de amostras de solos com estrutura inderorniada através de um

anel de aço.

PRO(CEIINTO:

D)etcrrninar previamente o volume e a massa do anel que conterá a

amostra (no mínimo repetir 10 vezes as medidas). após calcular o

respectivo desvio padrão da média para a massa e a propagação de

desvios para o volume.

*Coletar a amostra no campo, remover o excesso de solo de suas

bordas com uma espátula, afim de definir bem o volume da amostra

(não usar amostras com presença de raízes).

I'EMBRAPA - Manual de Métodos de Análise de Solo - Ccntro Nacional de Pesquisa de Solos,

Rio de Jane iro:, ( 1997).
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• Colocar a amostra na estuif a O5`~C e, após 24 horas, retirar, e

medir a massa.

• ('alcu lar a densidade da amostra pela seguinte expressão:

=111 gc-)

p (/vn 3

Onde: mn massa da amostra seca a 15`~C, ( lembrar de

diminuir o massa do anel )

V: volume do anel.

pup: densidade da amostra.

• Realizar a propagação de erros parap

• Para obter um bom resultado para a densidade, repetir no mínimo

10O vezes esta metodologia.

M ATE RI AL:

• Anel de aço

• Ls t i i a

*Balança semi - analítica

*Paquírnetro

Espátula
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METODO DE ARQUIIMEDES

A) POROSIDADE TOTAL DE SOLOS:

OIBJFlI VOS:

I) l)erninação da POROSIDAI)E TOTAL [)E SOLOS, através da saturação

de água e da medida da impulsão.

PROCEIDI MENiTO:

• Colocar unia certa quantidade de olo ( 50g ou mais ) em u recipiente,

levar à estufa, e deixar durante 24 horas, a 1 5` C.

• Medir a massa da amostra seca ( W) Repetir nio mínimo 10 vezes a

miedida da massa. Subtrair a massa do recipiente utilizado.

• Calcular o desvio padrão da média da massa seca ( a

• Saturar a amostra com água no ar. Para atingir uma saturação ideal

agitar a amostra através de ua vareta de metal, realizando ua boa

mistura. necessário aplicar um aquecimento a mistura ( solo + guia ),

para eliminar o ar localizado nos poros do solo. Aquecer até proximo ao

início da ebulição da mistura. i-as não deixar passar de 80-90'C.
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• Esfriada a mistura, vrifica-s a medida da massa d solo saturada de

água no ar ( W, ). Subtrair a massa do recipiente. Repetir no mínimo 1O

vezes a miedida da massa.

• Czalcular o desvio padrãio da média da massa d solo saturado no ar

• Prender um dinamnômetro ou mola ao suporte vertical. Fixar umia régua

milimeirada para auxiliar na leituras, se necessário liiça umi ponteiro de

papelão e ixar na extremidade da mola. Suspender a massa aferida à

mola, determinar a constante de força da mola.

• [Dcterminar o desvio propagado da constante elástica da mola.

• Suspender a mola com o solo saturado no recipiente e mergulhar em

outro recipiente contendo água até o nível em que localiza-se o solo no

primeiro recipiente. Ler a posição da mola, obtendo a massa da arnostra

saturada de água suspensa na água ( W ). Subtrair a massa do

recipiente.

• Determinar o desvio padrão do solo saturado de água suspenso na água

( F, )-

• Calcular a porosidade total da amnostra pela seguinte expressão:
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W - Wd

w-wÇ,

• Onde:

• W,: massa do solo saturado de água no ar.

* Wd : massa do solo co nio ar.

• W,, massa do solo saturado de água suspcnso na água.

• Calcular a propagação de erros pela seguinte expressào:

-[W _ W. )2 UW,2 + (Wd _ g~ )2 2+ - 4', 2 2

* Realizar, no mÍnimo, dez vezes esta metodologia para obter um bom

resultado.
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MATERRIAL:

• [3équcr ou similar

• Balança

• Suporte vertical

• Presilha

* Mola ou dinarnónelro

• Massa '11èrida

• Régua ifinmetrada

• Fio de náilon oLI plástico

• Vareta de metal

• Ebulidor

B) PROSIDADE TOTAL DE ROCHAS RESERVATÓRIO

OI3JETTIVOS:

* Ieterrninação da POROSIDADE TOTAL DE ROCHAS, através da

saturação de água e da medida da impulsãio.
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P>ROCEDIMENTO:

• Selecionar ua certa quantidade de rocha em um recipiente, levar 

estufa, e deixar durante 24 horas, a 65 C.

• Mvedir a massa da aostra seca. Repelir nio mínimio 10 vezes a medida

dia massa.

• Calcular o desvio padrão da média da massa seca (,)

• Saturar a amostra com água no ar. Para atingir uma saturação ideal

agitar e deixar repousando duranite 10 minutos na guta, para eliminar

parcialmente o ar contido na amostra.

*Retira-se a amostra saturada da água, e verifica-se a medida da massa

da rocha saturada no ar (W ) Repetir no mínimo 1 vezes a miedida da

massa. Na medida da massa da rocha saturada, o ideal é utilizar uma

pinça para manusear a amostra. Não desprezar a massa de água. que cair

na mesa da balança, portanto entre uma mcd ida e outra não zerá-la

(isto é, não determinar a tara)
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• Calcular o desvio padrão da i-édia daã massa daã rocha safurida no ar

• Prender ui diniamiôtcro- ou mola ao suporte vertical. Fixar uima régua

inilinmetrada. para auxiliar na leituras, se ncessário faça ui ponteiro de

papelão e ixar na extremidade da mola. Suspender a massa alerida 

miola, determine a constante de brça da mola.

• Determinar o desvio propagado da constante elástica da miola.

• Suspender a mola com a rocha saturada e mergulhar completamente nio

líquido, em uni recipiente. Ler a posição do ponteiro, obtendo a massa

da amnostra saturada de água suspensa tna água (W,,* Na suspensão da

amostra utiliza-se um fio ( náilon ou plástico ) para ixá-la à mola.

Devemos considerar a massa do io no momento da leitura da posição

da mola no ponto inicial (x,, ), ou melhor no ponto de calibração ( semr

amostra). Limportante observar a massa do io para obter somente a

massa da rocha.

*Determinar o desvio padrão da tnassa da rocha saturada de gua

suspensa na água ).
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o Calcular a porosidade total da amostra pela seguinte expressão:

W - Wd

• Onde:

• W, : massa da rocha saturada de agua nio ar.

• Wd massa da rocha seca no ar.

• W., massa da rocha saturada de água suspensa na água.

• Calcular a propagação de erros pela seguinte expressão:

[(w W-sv ) <7Wd + (W' _ W4 )2 2 ± w~-w 2 2] 

*Realizar, no mnínimo, dez vezes esta nmetodologia para obter uni

resultado mais preciso.
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MATERIAL:

• Béquer 0o1 similar

• Balança

• Suporte vertical

* Presilha

• Mola ou dinarnômetro

• Massa abrida

* Régua milirnetrada

* F io de ná ilo n ou plást ico
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MÉTOI>O DA P1ARAFINA*

OBJETIVO:

DelXrerminaç1o da DlENSID)ADE DX) AGREGAI)O do solo e ROCHA RSERVATÓ,RIO.

através da impermecabilização d agregado, feita com parafinia fdida, de maneira a

permitir mergulhá-lo em água ou outro lquido e determinar seu volume.

PROCEDIMENTO:

• Medir a massa do agregado d solo selecionado, depois de

seco na estufa a 105<1C.(repetir no mínimo 10 vezes a

medida da massa),

• Mergulhar o agregado em parafina fundida ( 60 - 70`'C ), até que

se obtenha uma perfeita impermeabilizaçào. Para atingir ua

impermeabilização ideal do agregado obedeça rigorosamente o

Adaptado de: EMBRAPA - Manual de Métodos de Análise de Solo - Centro Nacional de Pesquisa de

Solos. Rio de Janeiro:, (1 997).
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intervalo de ternperatura acima descrito, pois para temperatura

mais alta a parafina pode penetrar dentro da amostra.

• Medir a massa do agregado depois de parafinado e

esfriado (repetir no mínimo 1 vezes a miedida da massa).

• Introduzir o agregado paralinado em urna bureta

(proveta, béquer, etc) com volume previamente calibrado

contendo água, obtenido-se, assim, o volumne do agregado

impernieabilii.ado. lPara obter bons resultados realize o mergulho

do agregado pazrafinado em tima bureta, porque a precisãio do

volumie deslocado é maior e também porque o volume d)

agregado é muito pequeno.

• Determinar a densidade da parafina, através do método

gravimétrico, usando como fluído o álcool.

• Calcular o volume da parafina empregada pela expressão:

Onde: VP : Volume de parafina que envolve o agregado

m massa de parafina que envolve o agregado, obtida pela

difêrença de massa do agregado parafinado e do agregado sem

parafina.

P densidade da parafina utilizada.
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Calcular a dernsidade do agregado através da expressão:

Mag gCl

Onde: Mag: massa do agregado

V d :Volume deslocado pelo agregado parafinado quando

iniroduzido na bureta ou similar.

V volume da parafina que envolve o agregado

*Calcular os desvios padrões das médias da massa do agregado,

do volume do agregado e volume deslocado, e propagar seus

erros para obter o desvio propagado da densidadc do agregado.

*Aplicar esta mietodologia no mínirro 10 vezes, para obter um

resultado com maior precisão na densidade do agregado.
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M ATERI AL:

,o Jurcta ousimilar

o B-alança

o Estufai

o Parafina

o Tcermômctro

o Sistema de aquecimento

* Recipicute para derreter a paralina




