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Errata 

Página 101 - Resultados para Espumas de Alumínio (Transmissão 
de Raios Gama): 

O valor do coeficiente de atenuação de massa da liga metálica 
6101 fornecido pelo software WinXcom que era de 2,47 cm2/g na 
verdade é de 0,282 cm2/g. 
Sendo assim, o coeficiente de atenuação linear de partícula cujo valor 
está colocado como sendo de 5,21 cm torna-se de 0,595 cm"1. 

Devido à mudança de valor do coeficiente de atenuação linear de 
partícula para as espumas de alumínio houve alteração dos valores nos 
seguintes gráficos e tabela. 

Página 103 - Gráficos das figuras 5-4 e 5-5: 
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Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumínio 40ppi 
Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para cima 
no eixo z 

Posição (mm) 

Página 105 - Gráfico da figura 5-8 e valores da tabela 5-9: 



Espuma de 
Alumínio 

(PPi) 
10 
20 
30 
40 
45 " 

Espessura (mm) 

13,202 ±0,032 
12,70 ±0,30 

12,292 ±0,051 
12,882 ±0,072 • 
12,347 ±0,043 

Coeficiente de 
Atenuação 

(cm1) 
0,0496 ±0,0036 . 
0,0506 ±0,0024 
0,0398 ±0,0031 
0,0536 ±0,0022 

I 0,0598 ±0,0022 

R2 

f 0,9759 
0,9667 
0,9035 
0,9893 
0,9267 ] 

Porosidade 
(%) 

91,67 ±0,61 
91,49 ±0,41 
93,32 ±0,52 
90,99 ±0,36 
89,96 ±0,36 1 

Página 106 - Resultados para Espumas Cerâmicas 
(Transmissão de Raios Gama e Microtomografia de Raios X): 

SiC 

O valor do coeficiente de atenuação de massa obtido pelo software 
WinXcom para as espumas cerâmicas SiC fabricadas pela ERG Inc. 
(USA) foi considerado como sendo de 0,244 cm2/g é na realidade de 
0,274 cm2/g. 

Conseqüentemente o valor calculado para 
atenuação linear de partícula colocado como 
modificou-se para 0.87954"1. 

o coeficiente de 
sendo 0,7832 cm"1 

Devido à mudança de valor do coeficiente de atenuação linear de 
partícula para as espumas SiC houve alteração dos valores nos 
seguintes gráficos e tabela. 

Página 1 1 0 - A figura 5-15: 
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Página 111 - A figura 5-18: 

• - Dez pontos sobre amostra de espuma de Carbeto de Silício 80ppi 
- • - Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para baixo no 

eixo z 

Página 113 - Os valores para as espumas SiC de 45 e 80 ppi da 
tabela 5-20: 

>uma 
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0,9388 
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78,5 ± 1,6 

| 82,3 ±1,1 | 
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0,0568 ± 0,0018 0,9345 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta a medida da porosidade total de amostras de espumas de 
alumínio e espumas cerâmicas de carbeto de silício (SiC). Na determinação da porosidade 
foram utilizadas as técnicas de transmissão de raios gama e microtomografia de raios X com 
feixe cônico. Os métodos são mais vantajosos que os convencionais, pelo fato de serem não 
destrutivos e capazes de fornecer mais detalhes da estrutura porosa do material analisado. As 
amostras de espumas de alumínio de 10, 20, 30, 40 e 45 ppi (poros por polegada) e as 
amostras de espumas cerâmicas SiC de 20, 30, 45, 60, 75, 80 e 90 ppi foram analisadas por 
transmissão gama. As amostras SiC de 60, 75 e 90 ppi também foram analisadas por 
microtomografia de raios X. 

Para as medidas por transmissão gama, foi utilizada uma fonte de 241Am (59,53 keV), 
um detector de cintilação de Nal(Tl), colimadores, uma mesa micrométrica XYZ e eletrônica 
de espectrometria gama padrão conectada a um analisador multicanal, do LFNA/UEL. 

Para as medidas por microtomografia de raios X, foi utilizado o sistema de Raios X 
Fein Focus do Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. Este equipamento forneceu imagens com resolução 
micrométrica (53,48 um) usando feixe de raios X cônico e detecção bidimensional. 

As imagens microtomográficas foram pré-processadas e analisadas com o software 
Imago desenvolvido no Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas de 
Materiais (LMPT) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 
Santa Catarina, em Florianópolis, SC. Empregando o software Imago foi calculada a 
porosidade total, distribuição de tamanho de poro e a função de autocorrelação C(u) das 
imagens microtomográficas binarizadas de cada amostra. 

A imagem microtomográfica 3-D de cada amostra foi comparada com imagem 3-D 
reconstruída pelo método da Gaussiana trancada. Este método gera uma estrutura porosa 3-D 
periódica a partir da função de autocorrelação de uma imagem 2-D da seção transversal da 
amostra. 



ABSTRACT 

This work presents the total porosity measurements of the aluminum and silicon 
carbide (SiC) foams samples. For porosity determination the gamma ray transmission and X-
ray microtomography with conic beam techniques were used. These methods have more 
advantage than convencional ones, because they are non destructives and provide more details 
of the analyzed material porous structure. The aluminum foam samples with 10, 20, 30, 40 
and 45 ppi (pores per inch) and SiC ceramic foam samples with 20, 30, 45, 60, 75, 80 and 90 
ppi were analysed by gamma transmission. The SiC 60, 75 and 90 ppi samples were also 
analyzed by X-ray microtomography. 

For the gamma ray transmission measurements it was used an 241Am source (59.53 
keV), a Nal(Tl) cintilation detector, colimators, a XYZ micrometric table and standard 
gamma espectrometry electronics connected to a multichannel analizer, at the LFNA/UEL. 

For the X-ray microtomographic measurements, the Fein Focus X-ray system of the 
Nuclear Instrumentation Laboratory of the COOPE, located at the Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, was used. This equipment provide us images with 
micrometric resolution (53.48 um) using a conic X-ray beam and bidimensional detection. 

The microtomographic images were pre-processed and analized by the Imago 
software, developed at Porous Media and Materials Termophysical Properties Laboratory 
(LMPT) of the Mechanical Engineering Department, located at Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC. Employing the The Imago software it was calculated the total 
porosity, pore size distribution and autocorrelation function C(u) of the binarized 
microtomographic images of the each sample. 

The microtomographic 3-D image of each sample was compared with 3-D image 
recontructed by the Gaussian truncated method. This method generates a periodic 3-D porous 
structure by using of the autocorrelation function of one 2-D cross sectional image of the 
sample. 



Capítulo 1 

Introdução 

Muitos materiais encontrados na natureza apresentam uma estrutura interna porosa, sendo esta às 

vezes, muito complexa para que análises somente visuais sejam capazes de descrevê-la de maneira 

satisfatória. Nossos ossos são um exemplo de estruturas porosas complexas, sendo que sua fragili

dade ou não pode ser determinada com base na porosidade total destes. As rochas porosas, tais 

como o arenito Berea, armazenam petróleo na estrutura porosa que se forma entre os grãos que a 

constituem, sendo que a capacidade de um reservatório pode ser estimada com base na avaliação 

desta estrutura. O solo também é formado de agregados, que determinam uma estrutura porosa 

constituída de macroporos (porosidade entre grãos) e microporos (porosidade dentro de cada grão), 

sendo que os primeiros são de extrema importância na aeração deste e determinantes dos processos 

de infiltração e fluxo de água que influem no crescimento das raízes de plantas. Todas as estruturas 

porosas citadas, são de interesse imediato da medicina, engenharia de extração de petróleo, agrono

mia e outras áreas do conhecimento, que sempre estão tentando descrever a natureza de forma mais 

completa, com a intenção de aproveitar melhor as características únicas destes meios. 

A gama de materiais porosos de interesse é grande, não se limitando somente a materiais natu

rais, também existindo aqueles artificialmente fabricados, aplicados de forma variada em processos 

e projetos industriais. Exemplos são as espumas de alumínio e as espumas cerâmicas, que têm por 

característica uma estrutura porosa bastante regular em comparação com estruturas naturais. As 

primeiras têm sido usadas em estruturas de veículos terrestres e aéreos, onde pode-se aliar resistên

cia e leveza a um maior grau de segurança contra choques mecânicos. As segundas são utilizadas 

em aplicações de alta tecnologia, sendo mais comumente usadas como filtros de metais líquidos em 

siderurgia. Este tipo de material poroso, devido as suas características especiais, pode ser usado 
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para validar e aperfeiçoar métodos de medição de porosidade não convencionais. 

As metodologias convencionais para medição de porosidade, tais como o método de Arquimedes, 

porosimetria de mercúrio, etc, somente fornecem a porosidade total. Alguns destes métodos também 

podem inutilizar as amostras para medidas futuras, ou seja, são destrutivos. Um dos métodos não 

convencionais e não destrutivo, que vem provando cada vez mais, ser de alta confiabilidade é 

o da transmissão de raios gama. Este nos dá, além da porosidade total, uma noção de como a 

estrutura porosa varia ao longo do corpo da amostra. Sendo assim, a metodologia por transmissão 

de raios gama, que tem provado ser confiável por trabalhos anteriores, será mais uma vez testada 

pelo presente trabalho. 

Também será usada a metodologia por microtomografia de raios X, que além de permitir a 

visualização da estrutura interna do material poroso tanto a nível 2D quanto a 3D, também per

mite seja calculada sua a porosidade total. É possível também obter a distribuição de tamanho de 

poros da amostra sob análise. Comparação entre as metodologias de transmissão gama e microto

mografia será feita, intentando fortalecer ainda mais a importância destas técnicas no estudo das 

características geométricas de materiais porosos. 

Todos os parâmetros geométricos de interesse da estrutura de um material poroso, podem 

ser obtidos com técnicas de análise digital das imagens microtomográficas, que envolvem pré-

processamento e operações de morfologia matemática. Estas técnicas serão aplicadas ao conjunto 

completo de imagens de seção transversal obtidas para cada amostra, de onde serão calculados a 

porosidade total e distribuição de tamanho de poros de cada amostra. 

E enfim, será aplicada uma técnica de reconstrução 3D da estrutura porosa original, que é capaz 

de fazer isto com base nos parâmetros geométricos da estrutura 2D original. Uma comparação entre 

as imagens 3D reais e as reconstruídas, tanto visual quanto quantitativa, será feita, no sentido de 

avaliar a eficácia do método de reconstrução. 
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Capítulo 2 

Revisão da Literatura 

Transmissão Gama 

A aquisição dos dados de propriedades físicas macroscópicas de materiais porosos tem sido realizada 

com a utilização de métodos convencionais que após aplicados inutilizam a amostra porosa para 

futuras medições. Um exemplo, é a aplicação de resina colorida no interior de rochas de arenito 

Berea para que seja possível, após corte e lixamento da amostra de rocha, fotografar a seção 

transversal desta amostra com alta resolução. É possível então, com softwares adequados, obter a 

porosidade da rocha, onde a resina representa a fase porosa e o restante a fase sólida. Este método é 

destrutivo, pois uma vez seca, a resina não pode ser mais retirada da amostra. E ainda há o corte da 

rocha e lixamento da superfície sob análise que dispendem tempo e instrumentação adequada. Sendo 

assim, a metodologia utilizando a transmissão de raios gama, comprovadamente vem demonstrando 

ser uma ferramenta ideal para determinação da porosidade total, e não destrutiva, sendo isto dito 

com base em vários trabalhos já publicados sobre esta. 

DAVISON, et. ai. (1951) [9], apresentou uma maneira adequada de medir coeficientes de ab

sorção de raios gama, de cinco matérias absorvedores (alumínio, cobre, estanho, tântalo e chumbo). 

Neste trabalho estão descritas importantes características da geometria do aparato de medição dos 

coeficientes, que garantem que as medidas ocorram com a confiabilidade e precisão desejadas, com 

o mínimo espalhamento de radiação. A análise dos coeficientes para cada material absorvedor, tam

bém é feita com o uso de mais de uma fonte gama. Conclui que o arranjo experimental utilizado 

é muito eficiente, devido à concordância dos valores de atenuação medidos com valores obtidos 

por outros pesquisadores e também com valores encontrados teoricamente nos cálculos do efeito 

Compton, efeito fotoelétrico e produção de pares, para o intervalo de energia utilizado (0, 5 MeV 
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â2,8MeV). 

CONNER, et. ai. (1970) [8], também realiza medidas do coeficiente de atenuação de raios 

gama de 24 elementos em um intervalo de energia de 88 keV a 2, 75 MeV. Para obtenção dos 

coeficientes foi utilizada a lei de Beer, sendo que a diferença estava no método de medida dos 

números de contagem do feixe. O método consiste de seqüências de medidas: Bi, Ni, Si, S2, S3, 

N2, B2, N3, S4, S5, S6, ..., onde B representa a contagem de fundo, N a contagem do feixe incidente 

sem a presença da amostra e S é a contagem do feixe transmitido através da amostra, sendo que 

os sub-índices representam a seqüência em que as medidas foram realizadas. Utilizando relações 

matemáticas obtém-se os coeficientes de atenuação. Com o método apresentado concluiu-se que os 

valores obtidos para os coeficientes de atenuação estavam em concordância com valores obtidos por 

outros experiment adores, inclusive com os encontrados por Davisson (1951). 

GOPAL, et. ai. (1973) [14], utiliza uma geometria para o aparato experimental semelhante 

aquela apresentada por Davisson (1951), porém com os diâmetros das fendas colimadoras dimin

uídos à metade e a distância entre fonte e detector dobrada. As mudanças tiveram por objetivo 

diminuir o ângulo sólido para o feixe gama incidente, o que possibilita desprezar os fótons espal

hados por Compton que chegam ao detector, torna muito pequeno o número de fótons espalhados 

coerentemente que chegam ao detector e faz com que a taxa de contagens torne-se muito menos 

sensível à posição do absorvedor. Foi utilizada uma única fonte de radiação (137Cs) e analisados 

os coeficientes de atenuação de cinco materiais absorvedores. Ele analisou também, o desvio no 

valor dos coeficientes de atenuação em função da espessura do material absorvedor, concluindo que 

o produto entre coeficiente de atenuação e espessura do alvo deve ser menor que 1, para que não 

hajam grandes desvios nos valores medidos experimentamente. 

PHOGAT, et. ai. (1989) [32], utiliza a atenuação de raios gama para obtenção de imagens bidi

mensionais tomográficas de amostras de solo Kulin, uma região no oeste da Austrália. Foi utilizada 

uma fonte de 137Cs (662 keV, 500mCi) e aparato experimental padrão de espectrometria gama na 

obtenção dos dados. A técnica apresentada é não destrutiva e permite avaliar a distribuição espa

cial de macroporos, determinar a porosidade total e observar mudanças na estrutura macroporosa 

após processos de molhamento e secagem tão comuns em processos naturais. Coloca também uma 

equação simples para obtenção da porosidade ponto a ponto de uma amostra utilizando somente 

os valores do coeficiente de atenuação de partícula e coeficiente de atenuação linear do material 

absorvedor. Com esta técnica, concluiu que a macroporosidade do solo se reduz mais em solos 

molhados rapidamente (alagados) do que em solos em que a água se infiltra por ação capilar. 
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BODWADKAR, et. ai. (1994) [5], usou a atenuação de raios gama para medir a porosidade 

de amostras de rocha que armazenam petróleo, tais como arenitos. Também usou uma fonte 

de 137Cs e eletrônica de espectrometria gama padrão na aquisição dos coeficientes de atenuação 

gama das amostras. Os valores de porosidade obtidos, foram validados pela utilização do método 

de Arquimedes que é simples porém, em alguns casos, destrutivo. Medidas da porosidade foram 

realizadas ponto a ponto ao longo do corpo das amostras,caracterizando a heterogeneidade da 

estrutura porosa na escala de centímetros. Variação de 13 a 18% na porosidade foi obtida nesta 

escala, concluindo-se que os métodos convencionais somente nos fornecem a porosidade global da 

amostra com desvios experimentais maiores que os da metodologia de transmissão gama. 

POTTKER, (2000) [33], realiza medidas da porosidade de matérias amorfos utilizando a trans

missão de raios gama com uma fonte de 241Am (59,53 keV, 100 m Ci), detector de Nal(Tl) e 

eletrônica de espectrometria gama padrão na aquisição de contagens de decaimento. Foram medi

das as porosidades de amostras de solo TRe a várias profundidades, de rochas reservatório como o 

arenito Berea e de espumas cerâmicas de carbeto de silício (SiC). A porosidade global foi obtida 

a partir de medidas ponto a ponto no corpo das amostras de forma que foram obtidos perfis de 

porosidade caracterizando ao mesmo tempo a heterogeneidade destas. As medidas por transmissão 

foram validadas com medidas da porosidade global pelo método de Arquimedes. Para as amostras 

de solo TRe também foram obtidas a macroporosidade e microporosidade dos agregados pela trans

missão gama. Concluiu-se que a técnica de transmissão de raios gama é muito conveniente para 

determinação de porosidade total, macroporosidade e microporosidade do solo. Para as rochas 

reservatório também é possível medir milimetricamente a variação da porosidade ao longo do corpo 

da amostra. E as cerâmicas SiC porosas, serviram para definitivamente validar o método como uma 

poderosa ferramenta de análise para todas as amostras, pelo fato destas não possuírem microporos. 

Os valores da porosidade total por Arquimedes e transmissão tiveram uma ótima concordância pelo 

fato das espumas cerâmicas possuírem uma estrutura porosa mais regular. 

Microtomografia Computadorizada 

Embora a transmissão de raios gama simples, seja uma técnica de importância comprovada na 

determinação da porosidade total e variação desta ao longo do corpo da amostra, ela não permite 

verificar o tamanho dos poros e a distribuição destes na estrutura interna do material. Além disso, 

propriedades macroscópicas como a permeabilidade da estrutura porosa também necessitam de um 
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método não destrutivo para serem determinadas, ao invés das técnicas convecionais destrutivas, 

hoje empregadas para esse fim. Conhecendo então, a estrutura porosa interna de um material, 

pode-se desenvolver uma técnica computacional que obtenha as propriedades macroscópicas de um 

meio a partir das suas propriedades microscópicas, gerando assim um método genérico de análise 

de qualquer meio poroso natural ou não. 

HOUNSFIELD, (1972) [16], tornou possível a obtenção de imagens da estrutura interna de 

objetos porosos ou não com a implementação do processo de tomografia computadorizada usando 

um arranjo de fonte de raios X e detetor móveis, com o qual obtinha imagens das seções transversais 

do objeto sob análise a partir de uma série de projeções unidimensionais de atenuação à vários 

ângulos. A seção transversal composta de pixels representando vários coeficientes de atenuação, 

era obtida em um sistema computacional, onde as projeções unidimensionais eram processadas 

matematicamente por algoritmos de reconstrução. A imagem tridimensional, era então gerada pelo 

empilhamento das seções bidimensionais inicialmente obtidas. O tomógrafo era do tipo translação-

rotação, com um feixe bem colimado que define a resolução espacial do sistema (tamanho do voxel), 

sendo hoje conhecido como scanner de primeira geração. 

VINEGAR, et. ai. (1987) [38], usando um tomógrafo conhecido como de segunda geração, pelo 

fato de usar um feixe de raios X em formato de leque com ângulo divergente e múltiplos detectores, 

analisou o comportamento de um fluxo trifásico (óleo, água e gás) em rochas reservatório tais como 

os arenitos Berea. Descreve também as equações para determinação das saturações de cada fase 

do fluxo em função dos coeficientes de atenuação linear diferentes para cada fase, decorrentes da 

utilização de duas energias diferentes de raios X nas tomografias realizadas. A técnica permitiu a 

vizualização do fluxo trifásico à medida que água salgada era injetada em uma amostra de arenito 

Berea cilíndrica, passo a passo. Nas imagens se diferenciou bem ar, água e óleo, sendo que se 

concluiu que a tomografia computadorizada é de extrema utilidade na avaliação de processos de 

recuperação de petróleo onde se injeta água do mar na rocha Berea a fim de expulsar desta a fase 

oleosa. 

PHOGAT, et. ai. (1989) [32], usou a tomografia computadorizada assistida com atenuação de 

raios gama ao invés de raios X, para avaliar a estrutura do solo Kulin, conforme visto na seção 

anterior. Para medir a resolução espacial dos sistema foi utilizado um cilindro de acrílico com 

furos de diâmetro conhecido. A técnica mostrou que é possível avaliar a macroporosidade do solo 

visualmente, com base no mapa de coeficientes de atenuação gama obtidos. 

APPOLONI, et. ai. (1994) [1], faz uma revisão sobre microescaneamento e microtomografia 
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utilizando tubos de raios X. Neste trabalho foram apresentados problemas encontrados na tomo-

grafia bem como noções do processo de reconstrução de imagens. São discutidos os processos de 

obtenção de feixes de raio X monoenergéticos e sua vantagem em relação ao uso de um espectro 

contínuo. Mostram-se arranjos experimentais para microtomogafia e características do sistema de 

aquisição de dados. Concluindo são apresentados dados experimentais obtidos com um microtomó-

grafo, de onde se conclui que uma microtomografia de raios X é a imagem de uma amostra com 

dimensões típicas de milímetros, com uma resolução geométrica de poucas dezenas de micromet

res ou menos. E ainda que um feixe monoenergético de raios X é muito útil por não apresentar 

artefatos de endurecimento de feixe, que provocam distorções nas imagens microtomográficas da 

amostra analisada. 

VERHELST, et. ai. (1997) [37], utilizou um sistema de microtomografia de raios X com análise 

de imagens coloridas para caracterizar quantitativamente amostras de carvão. Amostras de carvão 

de uma região da Bélgica a profundidades de 1108,54 a 1108,68 m foram microtomografadas. 

Para cada amostra foi gerado um tomograma, ou seja um mapa dos coeficientes de atenuação da 

fatia bidimensional obtida, de onde se visualiza a estrutura heterogênea do material. Novamente 

se conclui que a microtomografia computadorizada é uma técnica superior para observação de 

microestruturas, possibilitando resoluções espaciais com pixels de aproximadamente 53 fim. 

MACEDO, et. ai. (1999) [25], caracterizou propriedades físicas do solo e sistemas particulados 

usando a microtomografia de raios X. Foi usado um tomógrafo de primeira geração para gerar 

imagens de seções transversais de solos com alto teor de silício, colunas de areia, pedra argilosa e 

outros materiais porosos. São obtidos transeptos sobre a superfície das imagens bidimensionais em 

direções específicas, mostrando toda a variação do coeficiente de atenuação ao longo destes, pixel 

a pixel. A conclusão mostra que é possível investigar propriedades físicas locais do solo com esta 

técnica e não somente propriedades globais, com a vantagem de não perturbar a estrutura deste 

solo. 

MILLER, et. ai. (2000) [28], com o auxílio da microtomografia de raios X de alta resolução, 

obtém imagens da estrutura porosa de resíduos de filtragem. O sistema para obtenção das seções 

transversais é um avanço, pelo fato de utilizar um feixe de raios X cônico, que reduz muito o 

tempo de aquisição de dados. Neste tipo de tomógrafo o detetor é plano e a amostra, dentro do 

cone formado pelo feixe de raios X, gira em torno do próprio eixo a cada seção transversal obtida. 

Sendo assim, se reconstrói a imagem tridimensional diretamente de imagens bidimensionais, que 

tem sua resolução espacial determinada pela resolução do detector. E feita uma revisão da teoria de 
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filtração e se discute como é possível analisar a imagem tridimensional da estrutura porosa, obtida 

após processamento computacional, a fim de obter as propriedades macroscópicas do meio poroso 

a partir das características microscópicas deste. 

APPOLONI, et. ai. (2002) [2], caracteriza a microestrutura porosa de amostras de arenito e de 

espumas cerâmicas SiC com porosidades características, usando microtomografia de raios X. Foi 

utilizado um microtomógrafo de primeira geração, com passos lineraes das medidas de projeção 

variando de 53,3 a 57,8 //m e usando um filtro de transmissão de energia de Sn para obter linha 

quase monocromáticas de 58,5 e 28,3 keV. Cada imagem de seção transversal foi binarizada 

com o uso do software Imago [19], desenvolvido no Laboratório de Propriedades Termofísicas e 

Meios Porosos (LMPT) da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo obtidas, com algoritmos 

adequados, a porosidade total e distribuição de tamanho de poros. A porosidade total também 

foi determinada através da análise de vários transeptos sobre as microtomografias. Para validar as 

medidas foram medidas as porosidades totais utilizando os métodos convencionais de Arquimedes 

e porosimetria de gás e mercúrio. Os resultados obtidos com o software Imago, para as espumas 

cerâmicas, concordaram muito bem com aqueles dos métodos convencionais pelo fato da resolução 

das imagens microtomográficas ser compatível com a distribuição de tamanho de poro destas, o 

mesmo não ocorrendo para amostras de arenito. 

OLIVEIRA, (2002) [30], usa a microtomografia computadorizada tridimensional, com feixe de 

raios X cônico, para caracterizar objetos volumétricos. Foi utilizado um tubo de raio X microfocus 

para gerar imagens 3D de várias amostras porosas, tais quais ossos, cerâmicas porosas e rochas 

porosas. É feita uma discussão dos principais problemas encontrados na obtenção das imagens 2D 

do feixe cônico. Também se discutem os algoritmos de reconstrução da imagem tridimensional e 

todo o esquema de funcionamento do microtomógrafo. 

Reconstrução de Imagens 

Como foi colocado na seção anterior, as técnicas microtomográficas possibilitaram visualizar a 

estrutura interna de materiais porosos. Analisando as fatias microtomográficas bidimensionais é 

possível obter características da estrutura porosa de uma amostra, tais como a porosidade total e 

distribuição de tamanho de poros. Softwares dedicados tal qual o Imago [19], permitem que seja 

feita esta análise tanto em imagens bidimensionais quanto em tridimensioanis de um meio poroso. 

Técnicas de reconstrução de imagens 3D a partir de fatias 2D também vem sendo desenvolvidas 
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objetivando estabelecer uma técnica universal de medida de propriedades geométricas de materiais 

porosos. A reconstrução evita trabalhar com um grande volume de imagens 2D de uma amostra 

(como ocorre na microtomografia) tornando a análise mais rápida. Também permite que sejam 

aplicadas técnicas de simulação de fluxo de fluidos na estrutura reconstruída de forma a obter 

propriedades físicas do meio poroso. Sendo assim, na seqüência são apresentados trabalhos que 

vem sendo feitos objetivando implementar técnicas de reconstrução de imagens confiáveis, isto é, 

que reproduzam as principais propriedades geométricas de um meio poroso, que fiquem o mais 

próximo possível das estruturas reais de interesse. 

BENTZ, et. ai. (1994) [4], usou técnicas de reconstrução de imagens tridimensionais a partir 

de imagens bidimensionais de um meio poroso, para estudar o raio hidráulico e propriedades de 

transporte deste. Para simular uma estrutura porosa, com um valor característico para a porosidade 

total, foi utilizado um algoritmo capaz de espalhar círculos randômicamente em um plano, gerando 

cerca de 50 imagens binárias 2D para cada análise. Tirando a função de autocorrelação de 5 

imagens 2D colhidas aleatoriamente do conjunto gerado, foi possível gerar estruturas porosas 3D a 

serem analisadas. Parâmetros tais quais o raio hidráulico, permabilidade, condutividade e diâmetro 

crítico foram calculados computacionalmente. Os resultados obtidos foram então, comparados 

com os parâmetros das imagens originais 2D. Concluiu que para porosidades da ordem de 25% 

houve boa concordância dos parâmetros condutividade e permeabilidade entre imagem original 

e reconstruída, mas para porosidades maiores que 30% as permeabilidades médias das imagens 

reconstruídas estavam dentro de 25% das permeabilidades das imagens originais. 

LIANG, et. ai. (1998) [23], utiliza uma técnica de reconstrução 3D de um meio poroso usando 

técnicas de análise de imagens e transformada de Fourier. As imagens 2D para testar a técnica 

foram obtidas de seções transversais de arenitos Berea, preenchidos com resina colorida, cortados 

e lixados. As imagens digitais com alta resolução (2,6 /xm) foram obtidas com um microscópio 

eletrônico ou ótico, o que as gerou com alto contraste, definindo bem o contorno entre fase sólida e 

porosa. As imagens foram pré-processadas com filtros específicos e então binarizadas para distinção 

das fases porosa e sólida. A partir da imagem binaria foram obtidas a porosidade e sua função de 

autocorrelação, sendo a primeira a fração de pixels de poro pelo número total de pixels da imagem. 

Já para a reconstrução 3D além da porosidade (0) foi obtida a autocorrelação normalizada (Rz (u)) 

da imagem 2D de onde se determinou a autocorrelação (Ry (u)). Aplicando se a transformada de 

Fourier em Ry (u), depois de operações intermediárias, chegou-se por uma transformada inversa 

de Fourier ao campo Y(x) e pelo método da gaussiana truncada finalmente foi obtido o campo 
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Z(x), que possibilitou reconstruir a estrutura tridimensional do meio poroso. A técnica mostrou 

ser eficiente reconstruindo imagens 3D com características geométricas semelhantes à da estrutura 

porosa original, com a vantagem do método por transformada de Fourier reduzir o tempo de 

reconstrução e requerimentos de memória do sistema computacional. 

MILLER, et. ai. (2000) [28], obtém imagens microtomográficas de seções transversais de uma 

amostra de resíduos de filtragem com alta resolução. O objetivo era definir algoritmos capazes de 

acessar diretamente propriedades físicas microscópicas da estrutura porosa a partir das imagens 2D e 

3D obtidas, para em seguida calcular as propriedades físicas macroscópicas do meio. São mostradas 

definições do raio hidráulico e como este pode ser usado no cálculo da permeabilidade do meio, que é 

a constante da lei de Darcy. O uso de redes capilares para modelar a conectividade porosa 2D e 3D 

é discutido. O pré-processamento das imagens também é realizado com a binarização destas a fim 

de calcular porosidades e distribuições de tamanho de poro. Além da porosidade é discutido como 

se obtém área de superfície específica e a tortuosidade de um sistema poroso. Também é mostrado 

como operações de erosão e dilatação podem ser utilizadas para obtenção dos tamanhos de poro 

e gargantas de poro, bem como avaliar a interconectividade do espaço poroso, de fundamental 

importância no estudo dos fluxos presentes em processos de filtragem. E finalmente coloca que 

algoritmos para esqueletonização podem gerar modelos da estrutura 3D contendo informações sobre 

a interconectividade dos poros e tamanho destes, permitindo simulações da rede capilar pela teoria 

da percolação. 

FERNANDES, (2002) [12], faz um apanhado geral das técnicas de processamento de imagens 2D 

da microestrutura de matérias porosos e também da reconstrução microestrutural 3D. Mostra tam

bém, como podem ser determinadas características físicas da estrutura 3D reconstruída tais como a 

permeabilidade intrínseca e condutividade elétrica. Técnicas e algoritmos para pré-processamento 

de imagens são discutidas bem como a forma de obter imagens binárias. Também são mostrados 

os conceitos de função de fase, funções de correlação e de conectividade para materiais porosos, e 

também dos operadores básicos de morfologia matemática (erosão e dilatação), na determinação 

da distribuição de tamanho de poros. São apresentadas os modelos matemáticos para reconstrução 

do espaço poroso 3D a partir das características geométricas estatísticas da imagem 2D, que são o 

modelo de reconstrução em sistemas de percolação multiescalas (SPME) e o método da Gaussiana 

Truncada. Os métodos de reconstrução 3D diferem pelo fato do primeiro se basear na distribuição 

de tamanho de poros e sólidos enquanto que o segundo se baseia na porosidade e função de auto-

correlação. 
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OREN, et. ai. (2003) [31], usa imagens 2D microtomográficas de uma amostra de arenito 

Berea para reconstruir o meio poroso. O objetivo foi estimar a permeabilidade, condutividade, 

pressão capilar e permeabilidade relativa da imagem reconstruída. O modelo de reconstrução 3D 

é discutido, bem como as formas de aquisição dos parâmetros significativos da estrutura porosa. 

Estudos da molhabilidade da estrutura também são realizados a fim de criar modelos que descrevam 

de forma mais eficaz processos de extração de petróleo em rochas reservatório. As reconstruções 3D 

mostraram que propriedades intrínsecas tais como a distribuição de poros e conectividade foram 

preservadas no processo. Condutividades e permeabilidades, calculadas da imagem 3D, também 

ficaram próximas das medidas para as amostras analisadas. O modelo também previu precisamente 

permeabilidades relativas do fluxo de 2 e 3 fases, para amostras molhadas com água. 
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Capítulo 3 

Fundamentação Teórica 

Interação da Radiação com a Matéria 

Existem em nossa tabela periódica vários elementos instáveis, que emitem radiação às mais variadas 

energias, dependendo do tipo de decaimento a que estes núcleos estão sujeitos. Basta consultar 

uma tabela de isótopos radiativos, para obtermos informações das probabilidades de decaimento, 

tipo de radiação emitida, meia vida, energias de radiação, etc. Há dois tipos de radiação emitida, 

sendo o primeiro a radiação eletromagnética que consiste de raios X e raios gama, e o segundo 

a emissão de radiação corpuscular que principalmente se manifesta na forma de partículas alfa, 

elétrons e positrons beta, elétrons de conversão interna, elétrons Auger, neutrons, protons e frag

mentos de fissão. Alguns destes tipos de radiação são obtidos a partir de reações nucleares e não 

da desintegração espontânea no interior do núcleo. 

Neste trabalho o que nos interessa é saber como radiação composta de fótons de alta energia 

interagem com a matéria. Mais especificamente, desejamos saber como raios X e raios gama inter

agem à medida que atravessam o corpo de um determinado material, o que nos leva a investigar 

os tipos de interações que ocorrem entre o feixe de radiação e a estrutura atômica do alvo. A 

radiação corpuscular está sujeita a uma interação mais forte com a matéria, pois interage com os 

campos eletrônicos e nucleares, por ser menos energética (menor energia cinética), dispersando mais 

cedo sua energia na estrutura atômica do material alvo. Já a radiação eletromagnética possui uma 

grande capacidade de penetração na matéria. Isto porque, um feixe de raios gama ou raios X não 

sofre degradação em energia enquanto passa por um material de espessura conhecida. O que ocorre 

é a interação de parte dos fótons de radiação com os elétrons ou núcleos atômicos do material alvo, 

de forma que o número de fótons contados após a interação é menor do que foi inicialmente emitido 
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pela fonte radiativa. Como todos os processos de absorção de radiação pela matéria dependem da 

seção de choque por átomo, que por sua vez varia com a energia da radiação incidente, sendo que 

para raios gama e raios X esta é muito menor do que as seções para radiação corpuscular. O fato dos 

raios gama serem gerados a partir de uma desintegração espontânea no interior do núcleo atômico, 

lhes fornece altas energias que são características dos níveis de energia discretos das altas energias 

de ligação dos nucleons. Já os raios X são provenientes do decaimento de elétrons removidos das 

camadas eletrônicas mais internas do átomo. As energias de ligação mais altas das camadas K e L, 

faz com que fótons de raios X de energias bem características, que dependem do material emissor, 

sejam emitidos interagindo com a matéria de maneira semelhante à radiação gama. Feixes de raios 

X também podem ser produzidos pela desaceleração de elétrons em tubos de Coolidge, betatrons 

ou Síncrotrons. Ambos os tipos de radiação, são absorvidos de forma quantizada, isto é, cada fóton 

é removido do feixe principal por uma única interação dentro do material absorvedor. Durante seu 

percurso o fóton pode ser absorvido inteiramente ou sofrer um espalhamento na estrutura atômica, 

mas sempre entregando toda sua energia no processo. Sendo assim fica mais claro o porque de so

mente materiais que possuam um alto número atômico Z terem uma maior capacidade de frear este 

tipo de radiação eficientemente, pois estes aumentam a probabilidade de que haja uma interação 

entre um fóton e um elétron ou núcleo. 

Para raios gama e raios X vários são os processos de absorção, sendo os principais o efeito fo-

toelétrico, Espalhamento Compton e Produção de pares. Porém mais será dito sobre estes processos 

em seções seguintes. 

Processos de Absorção da Radiação Eletromagnética 

Como na interação da radiação gama com a matéria, cada fóton é retirado do feixe principal indi

vidualmente via uma única interação discreta, a probabilidade de que estes fótons sejam absorvidos 

aumenta à medida que também aumenta o percurso destes no material alvo. Ou seja, o número 

de fótons removidos é diretamente proporcional à espessura do material trespassado pela radiação. 

Equacionando isto teríamos ([34], Pg. 37-42): 

dB = -nBdx. (3.1) 

Onde AJ5 é o número de fótons removidos do feixe principal, B o número de fótons incidentes, 

Ax é a espessura atravessada pela radiação e / i a constante de proporcionalidade conhecida como 
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Figura 3-1: Diagrama esquemático do aparato experimental para medida de coeficiente de atenuação 
de raios gama onde: S é a fonte radiativa, A, B e C são colimadores de chumbo, E e F são blindagens 
de chumbo, G é o material sob análise e D o detector de radiação ligado a eletrônica de detecção 
padrão [14]. 

coeficiente de atenuação linear. Como a radiação é homogênea (fótons com a mesma energia), /x é 

constante sendo que com a integração da equação (3.1) obtemos: 

B = I?oexp(—fxx) (3-2) 

A equação acima ([34], Pg. 37-42) descreve tanto a interação de raios gama com a matéria quanto 

a interação de raios X. 

O coeficiente de atenuação linear de um determinado material pode ser obtido experimental

mente utilizando-se para isto um arranjo experimental semelhante ao mostrado na figura (3 — 1). 

O aparato experimental ilustrado na figura (3 — 1) possui esta configuração para garantir a 

validade da equação (3.2), que só se aplica quando o feixe de raios gama é monoenergético e 

colimado gerando assim um pequeno ângulo sólido. Diz-se então que foi obtida uma boa geometria 

do sistema de medidas, que traz as seguintes vantagens: 

1) Os fótons de espalhamento Compton que alcançam o detector podem ser desprezados; 

2) O número de fótons que alcançam o detector, provenientes de espalhamentos coerentes, 

torna-se muito pequeno; 

3) A taxa de contagem torna-se muito menos sensível à posição do absorvedor ([14], 1972). 

A figura (3 — 2) mostra o gráfico resultante da medida com boa geometria, sendo chumbo o 

material absorvedor e a fonte radiativa o 137Cs, que emite principalmente fótons de raios gama com 

14 



4.0 8 0 12 0 16.0 20.0 24.0 28.0 32 0 34 0 18.0 12.0 

Espessura (g/cm2) 

Figura 3-2: Gráfico da fração de transmissão em função da espessura do material absorvedor [14]. 

energia de 661,6 keV. Este mostra uma reta, pois a escala da fração de transmissão é logarítmica, 

o que pode ser comprovado pela observação das equações (3.1) e (3.2). A inclinação desta reta 

nos fornece o coeficiente de atenuação experimental do material alvo. A espessura x pode ser 

medida diretamente em cm ou ainda como mostra a figura (3 — 2), em g/cm2 que é a espessura 

real multiplicada pela densidade p do material absorvedor. Quando encontramos a espessura nestas 

unidades, a chamamos de espessura de massa. 

Dependendo da unidade da espessura, o coeficiente fj, pode ser expresso em C7n_1 ou g/cm?, 

sendo no primeiro caso chamado de coeficiente de atenuação linear e no segundo coeficiente de 

atenuação de massa. A figura (3 — 3) mostra uma tabela com alguns valores de coeficiente de 

atenuação de massa obtidos com o aparato experimental mostrado na figura (3 — 1). 

Para obtermos os coeficientes de atenuação linear da tabela ilustrada na figura (3 — 3), basta 

usar a seguinte relação: 

IH = —, (3-3) 

P 

onde / í ; é o coeficiente de atenuação linear, p,m o coeficiente de atenuação de massa e p a densidade 

do material. 

Os principais mecanismos de interação da radiação eletromagnética com a matéria serão anal

isados na seqüência, bem como a obtenção do coeficiente de atenuação teórico. 
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Figura 3-3: Coeficientes de atenuação de massa (cm?/g) medidos com fonte de 137Cs com raios 
gama de energia de 661,6 keV [14]. 

Efeito Fotoelétr ico 

O efeito fotoelétrico observado pela primeira vez por Heinrich Hertz (1886-1887), em experimentos 

com eletrodos iluminados com luz ultravioleta, foi importantíssimo por mostrar que a teoria clássica 

da luz não era capaz de explicar todos os fenômenos que ocorrem quando uma onda eletromagnética 

interage com a matéria. No caso observado por Hertz, não se sabia porque a descarga elétrica era 

facilitada quando o feixe de ultravioleta incidia sobre um dos eletrodos. Ou seja, elétrons eram 

ejetados no mesmo instante que a luz incidia sobre estes. A dificuldade em explicar isto surgia do 

fato da luz ser tratada exclusivamente como onda eletromagnética, que como tal deveria transferir 

sua energia aos elétrons do material durante um certo intervalo de tempo e não de forma tão 

abrupta, como se observou. 

Porém, em 1905, Albert Einstein propôs que a energia de uma onda eletromagnética estaria 

quantizada em pacotes concentrados, que mais tarde seriam chamados de fótons. Isto mostrou que 

ondas eletromagnéticas possuem um duplo aspecto, isto é, se propagam como onda, mas interagem 

com a matéria como partícula. No efeito fotoelétrico cada fóton de raios gama ou raios X, interage 

com um único elétron atômico, que é ejetado do átomo com uma energia cinética característica. A 

energia do elétron ejetado pode ser expressa como ([41], Pg. 54-55) 

E = hv- B.E, (3.4) 

onde hv é a energia do fóton incidente e B.E. é a energia de ligação do elétron, que representa 

a energia mínima para remoção deste de sua órbita. Este efeito não ocorre em elétrons livres no 

material, pois estes não podem conservar seu momentum e ainda assim absorverem o fóton. Sendo 

assim, somente elétrons com alta energia de ligação podem absorver os fótons tão energéticos quanto 
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Figura 3-4: Seção de choque fotoelétrica calculada para o chumbo [41]. 

os gama, porque é o núcleo atômico que absorve o momentum de recuo proveniente desta interação. 

Então, a absorção fotoelétrica se dá principalmente com elétrons que estejam nas camadas K e L, 

que são as com energias de ligação maiores. A figura (3 — 4) mostra uma seção de choque fotoelétrica 

típica em função da energia do fóton incidente. 

Na figura (3 — 4) podemos ver como a probabilidade de absorção aumenta quando a energia 

dos fótons incidentes está próxima das energias de ligação características dos elétrons das camadas 

L e K, que seriam os picos observados no gráfico. Acima da maior energia de ligação dos elétrons 

da camada K temos um decréscimo da seção de choque, que vai caindo à medida que os fótons 

vão ficando mais energéticos. A energia de ligação de um elétron da camada K no chumbo é 88 

keV ([21], Pg. 198-204). Sendo assim, fótons com energia um pouco abaixo deste limiar já não são 

capazes de sofrer absorção no chumbo por efeito fotoelétrico, gerando assim a queda abrupta na 

seção de choque observada na figura (3 — 4). Esta queda é chamada de cotovelo de absorção K. Se a 

energia dos fótons incidentes vai diminuindo ainda mais, a seção de choque também vai aumentando 

até o próximo limiar em que novamente cai, chamado de cotovelo de absorção L. Também há os 

cotovelos de absorção M, N, etc; mas estes contribuem muito pouco com a absorção fotoelétrica. 

Como o efeito fotoelétrico é governado pelas funções de onda de Dirac para elétrons atômicos, 
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é difícil descrevê-lo teoricamente. Isto porque já existem energias relativísticas envolvidas neste 

processo. Podemos contornar isso considerando energias não relativísticas onde hv é muito menor 

que mec
2, e usando uma aproximação de Born com a qual a seção de choque para camada K é 

([41], Pg. 54-55): 

mPc2 \ 2 

<j>foto = 4 c * V 2 Z ^ 0 ( ^ - ) , (3.5) 

onde 
8?rr2 

e _ o e c i in-25__ 0 2 = 6,651.1(T'4 ÍW, (3.6) 

Q = ii7' <37> 

Temos das equações (3.6) e (3.7) que a é conhecida como constante de estrutura fina, Z é o 

número atômico, mec
2 é a energia de repouso do elétron, hv a energia do fóton incidente, re o 

raio clássico do elétron e çí>0 está associado ao espalhamento Thomson. A unidade da seção de 

choque fotoelétrica da equação (3.5) é cm2/átomo, mas esta também pode ser expressa em barns 

(ver figura (3 — 4)), onde 1 barn — IO - 2 4 cm2. 

Para energias bem próximas ao cotovelo K a equação (3.6) precisa ser multiplicada por um fator 

de correção que nos dá ([41], Pg. 54-55): 

27TT(137)3
 r i / f c 14exp(-4ecot- 1Q 

</>foto - 4>o z2 [-J 1_expi_^) > (3-8) 

onde 
(Z -0 ,03 ) 2 m e c 2 t t 2 „ m 

hvk = Õ > (3-9) 

V ( " - ^fc) 

Observando as equações notamos a dependência da seção de choque fotoelétrica com o número 

atômico Z e com a energia do fóton incidente. Ela é diretamente proporcional a Z5 e inversamente 

proporcional a (hv) ' . Sendo assim materiais com um alto Z absorvem muito mais um fóton com 

uma determinada energia do que materiais de Z menor. Por isso o chumbo atenua mais a radiação 

eletromagnética do que o alumínio, por exemplo. Já para a energia do fóton a seção de choque 

aumenta com fótons menos energéticos e vai diminuindo à medida que nos afastamos do cotovelo 

K, conforme já visto na figura (3 — 4). 
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Figura 3-5: Esquema de interação de um fóton de radiação eletromagnética com um elétron atômico 
no espalhamento Compton. a) Momento anterior ao espalhamento b) Momento após interação fóton 
elétron. 

Espalhamento Compton 

Em 1923 Compton incidiu feixes de raios X de comprimento de onda A sobre um alvo de grafite, 

confirmando ainda mais o aspecto corpuscular da interação da radiação com a matéria. A intensi

dade dos raios X espalhados em função do seu comprimento de onda foi medida a vários ângulos de 

espalhamento. Verificou-se então, que os raios X espalhados possuem máximos em dois diferentes 

comprimentos de onda, sendo um deles no mesmo comprimento de onda dos raios incidentes e o 

outro em um comprimento de onda maior. Temos então o chamado deslocamento Compton onde a 

diferença entre estes comprimentos de onda é AA = A' —A, que varia com o ângulo de espalhamento. 

O surgimento destes raios X de comprimento de onda maior e conseqüentemente de energia 

menor não pode ser explicado com o uso da teoria clássica para ondas eletromagnéticas. Porém se 

consideramos que durante a interação das radiações eletromagnéticas esta transfere toda sua energia 

em um único evento, de forma quantizada, o problema se resolve. Talvez o espalhamento Compton 

seja um dos processos de interação de radiação com a matéria mais bem explicados, concordando 

de forma excepcional com a teoria corpuscular da radiação. 

Este processo sempre ocorre quando a energia da radiação incidente é mais alta do que as maiores 

energias de ligação dos elétrons atômicos. Quando isto ocorre, os fótons incidentes enxergam estes 

elétrons como se estivessem praticamente livres. Então se temos um fóton com comprimento de 

onda A, uma energia inicial EQ e momentum po ocorre o que mostra a figura (3 — 5), quando este 
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encontra em seu caminho um elétron. Após o espalhamento uma parte da energia do fóton incidente 

gera um novo fóton de energia E\ e momentum p\ e a outra parte se converte em energia cinética 

K do elétron ejetado com momentum p. O comprimento de onda A' então, é maior, sendo a energia 

do fóton secundário menor que a do fóton incidente, devido à conservação de energia e momentum 

envolvida no processo. Aplicando as leis de conservação podemos obter as seguintes relações ([41], 

Pg. 55-57): 

to'=1 + 7 ( 1 - c o s , ) - (3-n) 

r = to-to' = / , , ' | , ( 1 - c o s 9 ) , (3.12) 
1 + 7(1 -COS 0) 

cosfl = l - 2 (3.13) 
(1 + 7) tan^ (p + 1 

o 
cot^ = (l + 7 ) t a n - , (3.14) 

onde 

7 = a" 3-15 

Já para o cálculo da equação de seção de choque para espalhamento Compton, são necessários 

cálculos mais avançados utilizando a eletrodinâmica quântica, isto é, temos que atacar o problema 

utilizando a equação de Dirac para o elétron. A equação é conhecida como fórmula de Klein-Nishina 

sendo sua forma a seguinte ([41], Pg. 55-57): 

' - ^ { ^ [ ^ - ^ H ^ 1 ^ - ^ } - (3-i6) 
A equação acima nos dá a probabilidade total por elétron de ocorrer espalhamento por efeito 

Compton. No apêndice A é feita a dedução da equação de Klein-Nishina, por ser este um processo 

de interação muito bem descrito teoricamente. A figura (3 — 6) mostra como esta seção de choque 

varia com a energia do fóton de radiação incidente. 

A seção de choque Compton total resulta da soma de duas outras conforme se verifica na figura 

(3 — 6). Uma delas as é a fração média da energia total contida no fóton espalhado. A outra aa 

é a energia média transferida para o elétron de recuo. Já que este elétron fica no material esta 

última é a fração média da energia total absorvida pelo material alvo. O efeito Compton ocorre 

a energias de fótons incidentes superiores àquelas onde o efeito fotoelétrico é dominante. Porém a 

probabilidade de sua ocorrência cai a medida que a radiação incidente vai ficando mais energética. 
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Figura 3-6: Seção de choque total de espalhamanento Compton [41]. 

Espalhamento Thomson 

Apesar de até aqui termos enfatizado o sucesso da Mecânica Quântica em explicar os fenômenos de 

interação eletromagnética, nos meados de 1900, J. J. Thomson, utilizando a teoria eletromagnética 

clássica, foi capaz de teorizar o espalhamento de raios X por átomos de um determinado material. 

Este é um tipo de espalhamento dito elástico ou coerente, pois não há mudança da energia do fóton 

espalhado, mas somente de seu momento linear. Os raios X foram considerados como sendo ondas 

eletromagnéticas que interagem com o campo dos elétrons do material fazendo estes oscilarem. 

A oscilação destes últimos é que irradiaria uma nova onda na mesma fase e freqüência das ondas 

originais. Sendo assim, usando apenas considerações da eletrodinâmica clássica Thomson encontrou 

para radiação incidente não polarizada a seção de choque diferencial para o espalhamento dos raios 

X, que é ([6], Pg. 189-192) 

düT 
1 + cos2 9 

dü (3.17) 
m e / 2 

Onde 9 é o ângulo da radiação espalhada por um único elétron. A seção de choque total é 

obtida escrevendo dü = 2irsm9d9 e integrando entre os limites de 9 = 0 e 0 — 7r, obtendo ([6], Pg. 

189-192) 
8TT o 

(3.18) 

onde ro = e2/mc2 é conhecido como o raio clássico do elétron. 

O espalhamento Thomson ocorre sempre no limite não relativístico, ou seja, com fótons inci-
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dentes que não possuem energia suficiente para ejetar os elétrons livres de suas órbitas. Porém 

verificou-se que este tipo de interação ocorre no campo do núcleo com carga Ze, sendo que a massa 

do elétron m deve ser substituída pela massa nuclear M nas equações apresentadas. 

Espalhamento Rayleigh 

O espalhamento de radiação conhecido como Rayleigh também é dito elástico ou coerente por 

novamente, manter o fóton espalhado a sua energia inicial. Porém a sua ocorrência se dá no campo 

dos elétrons ligados, sem que seja dada energia suficiente para que estes deixem o átomo. Como no 

espalhamento Thomson, não é necessário fazer considerações relativísticas para construir a equação 

para seção de choque desta interação, devido a baixa energia dos fótons incidentes. Sendo assim, 

basta partir da equação de Thomson para seção de choque diferencial e multiplicá-la pelo quadrado 

do chamado fator de forma atômica F(q, Z), obtendo ( [18], Pg. 1041) 

dar ( e2 \ 1 + cos2 6 

dü (à) ^ i ^ ' 1 2 . <*»> 

onde q representa a transferência de momentum no processo de interação do fóton com o elétron 

atômico. Como a energia do fóton espalhado não se altera, este fator, calculado na interação 

Compton, se resume a ([18], Pg. 1041) 

q = 2ksín-. (3.20) 

Para encontrar a seção de choque total para este espalhamento integramos seção de choque 

diferencial, obtendo ([18], Pg. 1041) 

/ 2 \ 2 /•+! 
(rfl = W ^ / (l + cos20)[F(<z,Z)]2d(cos0). (3.21) 

Este tipo de espalhamento ocorre principalmente em um intervalo energético de aproximada

mente 0,1 keV a 100 MeV. O espalhamento Rayleigh é responsável pelo fenômeno de difração 

de raios X em estruturas cristalinas, onde os átomos estão arranjados em uma estrutura regular, 

mas somente quando os comprimentos de onda são maiores e as energias mais baixas. Isto porque 

F(q, Z) —> Z, fazendo com que a maioria dos fótons sejam espalhados em ângulos mais para frente 

à medida que o comprimento de onda aumenta como o que ocorre na difração simples. A seção de 

choque total para o espalhamento dito coerente ou elástico, resulta da soma das seções de choque 
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Figura 3-7: Comparação das seções de choque dos espalhamentos fotoelétrico, coerentes e Compton 
para o Cobre [18]. 

Thomson e Rayleigh, como mostra a figura (3 — 7). 

Na figura (3 — 7) podemos ver uma comparação entre as seções de choque já mostradas e a 

seção resultante da soma dos dois tipos de espalhamento coerente em função da energia do fóton 

incidente. A probabilidade de interação é mais alta em baixas energias e vai caindo até onde a 

interação Compton já se torna dominante. 

Produção de Pares Elétron-Pósitron 

A teoria de produção de pares elétron-pósitron foi levantada por Dirac ao formular a equação de 

movimento para o elétron. Como as energias envolvidas são mais altas do que as dos processsos 

interativos anteriores, o movimento destes já deve ser tratado relativísticamente. Isto implica que o 

movimento deve ser invariante sob a transformação de Lorentz. A aplicação da teoria relativística 

foi bem sucedida, mas abriu a possibilidade de encontrar os elétrons tanto em estados quânticos 

de energias positivas quanto de energias negativas. A figura (3 — 8) mostra como estes níveis de 

energia estariam separados. 

Conforme mostrado à esquerda na figura (3 — 8) existem elétrons livres somente em estados com 

"V-—N. 

1 NWto 

— *-*Thomson+Raylelgh \ 

/ \ \ 
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/' 
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Figura 3-8: A figura à esquerda mostra os níveis de energia possíveis para um elétron relativístico 
pela teoria de Dirac. A figura à direta mostra o diagrama de Feyman da criação e aniquilação de 
pares. A) Criação B) Aniquilação. 

energias maiores +moc2 e menores que — moc2, mas a banda com energia de 2 TTIQC é proibida para 

estes. Porém segundo esta teoria, o elétron positivo estaria em um nível de energia negativa, o que 

logicamente não possui um significado físico real. Mas sob a ótica da física quântica este elétron 

poderia, com a energia correta, saltar esta barreira descontinuamente podendo então ser observado 

em nosso mundo de energias positivas. A evidência experimental confirmando esta possibilidade 

veio em 1933 com Anderson, que observou em uma câmara de nuvens atravessada por raios cósmicos 

o surgimento de partículas com a mesma massa do elétron porém com carga contrária. Surgiu então 

o positron, que seria esta partícula prevista por Dirac. Para que este processo ocorra é necessário 

que existam fótons de energia maior que 2 moc2 ou seja 1, 022 MeV. Estes podem ser raios gama 

que promovem o desaparecimento do elétron do nível de energia negativa deixando lá um buraco; 

que gera o positron. No processo também é ejetado um elétron de carga negativa, sendo que isto 

é que dá origem ao nome do processo de interação ou seja, a produção de um par elétron-pósitron. 

Isto está bem claro no diagrama de Feyman mostrado à direita na figura (3 — 8). 

A produção deste par pode ocorrer no campo elétrico do núcleo ou no dos elétrons. Quando 

ocorre no núcleo os elétrons em torno deste não tomam parte na cinética da reação, sendo que este 

tipo de reação é conhecida como produção de pares coerente ou elástica. Quando parte da energia 

transferida na interação é absorvida por um elétron por ionização ou excitação, esta produção de 
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pares é dita incoerente ou inelástica. Se o átomo é ionizado esta interação é dita produção de 

tripleto e pode-se dizer aproximadamente que o par se forma no campo de um elétron livre. 

A equação para seção de choque da produção de pares no núcleo atômico é obtida por integração 

numérica em cima de curvas de distribuição de energia desta interação. A seção de choque também 

depende de um fenômeno chamado de blindagem, que é a diminuição do campo elétrico ao redor do 

núcleo devido à influência do campo dos elétrons adjacentes a este. O "screening" para a produção 

de pares é definido como ([41], Pg. 57-59) 

100 mec
2hi> 

t-R+E-ZW ( 3 ' 2 2 ) 

onde hv é a energia do fóton incidente, E+ energia total do positron criado e i£_ energia total do 

elétron criado. Sendo assim para energias muito altas em quando não há "screening", isto é, £ S> 1 

temos a seguinte equação para seção de choque([34], Pg. 62-70) 

±(2%. (2hv\ 218 \ / o n o . 

Já para "screening" completo onde £ —• 0 a seção de choque é ([34], Pg. 62-70) 

"28 
i K = f , n ( 1 8 3 . Z - V 3 ) _ _ L (3.24) 

Nas duas equaçães anteriores temos que 

72r2 

No caso da produção de pares no campo eletrônico ou a chamada produção de tripleto, um dos 

elétrons atômicos absorve toda a energia de recuo oriunda da interação e deixa o átomo. Neste 

caso após a interação do fóton com o material absorvedor temos a criação do par pósitron-elétron 

e a ejeção de mais um elétron atômico.O limiar de energia para que este tipo de absorção ocorra 

é de hu = 4 TTIQC2. O tratamento teórico dado a este fenômeno varia com a energia incidente ou 

seja, muda para energias próximas do limiar, intermediárias ou muito altas. Mesmo dentro de 

cada região de energia também devem ser feitas considerações quanto ao momento de recuo que 

pode ser grande, intermediário ou pequeno. Porém para energias próximas do limiar com hv < 3 

MeV a região mais provável para ocorrência do fenômeno é próxima de um elétron atômico, que 
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Figura 3-9: Seção de choque da produção de pares no chumbo em função da energia dos fótons 
incidentes [41]. 

corresponde a termos um momentum de recuo grande e participação íntima na reação. O efeito de 

"screening" dos outros elétrons será pequeno, sendo que este elétron pode ser considerado quase 

livre. Então para energias próximas do limiar a seção de choque é definida como ([34], Pg. 62-70) 

a^tripleto — y Q2O5 
(f> 7T\/3 (hv — 4 rriQC 

,2\2 

rriQC' 
(3.26) 

A figura (3 — 9) mostra como a seção de choque para produção de pares varia com a energia 

dos fótons incidentes.Verificamos claramente que a probabilidade de que a absorção seja por meio 

da produção de pares cresce a medida que os fótons de raios gama ou raios X vão ficando mais 

energéticos. 

Absorção Fotonuclear 

A absorção fotonuclear, como o nome já diz, consiste da absorção de fótons de radiação eletromag

nética pelo núcleo atômico do material alvo. Este processo é o inverso da emissão expontânea de 

radiação gama por um núcleo instável. O núcleo absorve um fóton de energia E e vai para um 

estado excitado com uma energia AE acima do estado fundamental. Após a absorção pode ocorrer 

a emissão de um único nêutron ou também a emissão de partículas carregadas, raios gama ou mais 
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AE E0 = AE + ER E 

Figura 3-10: Forma da seção de choque para absorção fotonuclear [21]. 

que um nêutron. A característica principal da seção de choque para este tipo de interação é a dita 

ressonância gigante. Existe um pico largo de probabilidade de absorção centrado em aproximada

mente 24 MeV para núcleos leves e 12 MeV para núcleos mais pesados estáveis. Este pico tem 

uma largura T, que é a diferença de energia entre os pontos onde a seção de choque cai a metade 

de seu valor máximo. A largura deste estado de ressonância é V = H/T, onde r é a meia vida deste 

estado. Esta largura varia de 3 MeV a 9 MeV dependendo das propriedades do núcleo. Temos 

então, para a seção de choque da absorção nuclear a seguinte equação ( [18], Pg. 1042) 

E2T2 

afn (E) « a0 = . (3.27) 
f V (E2 - E2)2 + E2T2 K ' 

Da equação acima GQ é a seção de choque para a absorção ressonante de um fóton, dada pela 

equação ( [21], Pg. 361-363), 
hc\ 2 2Je + 1 1 

"-"{Ê) 277TTTW (3'28) 

onde a é o coeficiente de conversão total e If e Ie são os números quânticos de spin dos estados 

fundamental e excitado. 

Ainda da equação da seção de choque total temos que E é a energia do fóton incidente e EQ 

é a energia do pico do aj.„., ou energia ressonante. A figura (3 — 10) mostra a forma da seção 

de choque para a absorção fotonuclear.No pico de energia temos que AE é a energia do estado 

excitado após a absorção do fóton e ER a energia de recuo do núcleo durante o processo. 
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Figura 3-11: Seção de choque total de absorção gama (Trotai para o chumbo onde (pfoto é a seção 
de choque para o efeito fotoelétrico, a? + cru para espalhamento coerente, ac para efeito Compton, 
(Jf.n. para a absorção fotonuclear, ak para produção de pares no núcleo e aktripieto para produção 
de pares nos elétrons atômicos [18]. 

Coeficiente de Atenuação Total 

Nas seções anteriores foram resumidas as formas de interação da radiação eletromagnética com a 

matéria, sendo que cada uma desempenha um papel importante em uma faixa de energia dos fótons 

incidentes. Cada processo possui uma seção de choque representando a probabilidade de absorção 

dos raios gama ou raios X de uma dada energia por um determinado material. Então, para que seja 

possível calcular qual é a probabilidade total para interação de um fóton com o alvo, é necessário 

fazer a soma de todas as seções de choque individuais já apresentadas, o que fica sendo 

^Total = (Pfoto + %ac + ZaT + ZaR + ZaK + ZaKtripleto + Z<Jf.n,. (3.29) 

Todas as seções de choque foram multiplicadas pelo número atômico Z com exceção da fo-

toelétrica, para que tenhamos a probabilidade total de absorção por átomo do material absorvente. 

A figura (3 — 11) mostra a curva resultante da soma de todas as seções de choque para o chumbo.A 
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curva formada de pequenos círculos nos mostra a forma com que a seção de choque total varia em 

função da energia dos fótons incidentes. 

Com isso já é possível encontrar o coeficiente de atenuação de massa do material alvo para uma 

dada radiação, que depende do número atômico Z e da densidade p deste, da seguinte forma ( [5], 

Pg. 61-65) 

Mm = aTotal í ~~ J , (3.30) 

onde NAV é o número de Avogadro (6,022.IO23 moléculas/y.mol) e A é o número de massa atômica. 

Para achar então o coeficiente de atenuação linear total fj,t basta, como já foi visto, dividir /xm pela 

densidade p do material. 

Geração de Raios X 

Em 1895 Wilhelm C. Roentgen trabalhando com tubos de raios catódicos submetidos a uma alta 

voltagem, verificou que os raios produzidos no interior destes causavam a emissão de uma luz azulada 

em sua extremidade. Notou também que cristais de cianeto de bário e platina colocados próximos 

ao tubo apresentavam uma fluorescência toda vez que o tubo estava com alta tensão aplicada. 

Verificou que mesmo colocando materiais densos entre os cristais e o tubo esta fluorencência não 

cessava. Sendo assim, concluiu que não poderiam ser os raios catódicos os responsáveis por esse 

fenômeno, pois estes não tem capacidade de atravessar mais que alguns centímetros de ar. Como 

não sabia qual era a natureza deste tipo de radiação capaz de sair fora do tubo e trespassar 

objetos densos, deu-lhe o nome de raios X. Vendo a importância de sua descoberta quase acidental, 

Roentgen aprofundou suas pesquisas e descobriu que os raios X eram capazes de impressionar 

chapas fotográficas, que estes viajam em linha reta entre interações, não estão sujeitos a influência 

de campos eletromagnéticos, são mais atenuados por materiais mais densos e podem revelar detalhes 

internos de objetos opacos à luz visível. 

Hoje se sabe que a tensão aplicada ao tubo é que gerou os raios X, devido a aceleração dos 

elétrons ejetados do gás ionizado dentro deste. Estes elétrons acelerados colidiam com as paredes do 

tubo, sofrendo uma desaceleração abrupta, emitindo a radiação. Mais tarde Coolidge criou o modelo 

de tubo de raios X usado até os dias de hoje, no qual os elétrons são gerados em um filamento 

aquecido por uma corrente elétrica. O esquema de funcionamento deste tubo está mostrado na 

figura (3 - 12). 

Quando carga elétrica negativa se acumula na ponta do filamento aquecido há emissão ter-
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Figura 3-12: Esquema da produção de raios X por desaceleração de elétrons em um tubo com alta 
tensão [30]. 

moiônica de elétrons. Uma alta tensão é mantida dentro do tubo de forma que os elétrons emitidos 

do catodo são acelerados em direção ao anodo ou alvo. Dentro do tubo é mantido vácuo, de forma 

que os elétrons não interajam com as moléculas de qualquer espécie de gás. A corrente criada 

dentro do tubo pelos elétrons acelerados encontra o alvo sofrendo desaceleração abrupta, com cada 

elétron convertendo sua energia cinética em fótons de raios X. Este processo é mais conhecido como 

"Bremsstrahlung" ou frenagem. E enfim, o feixe de raios X gerado sai do tubo por uma janela 

transparente a este, sendo posteriormente colimado ou filtrado de acordo com a aplicação desejada. 

A figura (3 — 13) mostra o espectro de energia de um tubo de raio X, apenas com a filtração 

inerente ao tubo.Observando a figura (3 — 13) se verifica que a intensidade e a energia dos raios 

X gerados varia com a alta tensão aplicada ao tubo, alargando o espectro emitido. É claro que 

variações na corrente do filamento do catodo, também causam mudança neste espectro, porém 

geralmente esta é mantida constante. Seria lógico pensar que um tubo de raios X emitiria um feixe 

mono-energético, já que todos os elétrons emitidos pelo filamento estão sujeitos ao mesmo potencial 

de aceleração possuindo consequentemente a mesma energia. Porém, não se garante que estes 

tenham mesmo energias idênticas e cada elétron interage com o alvo em profundidades diferentes 

deste, transferindo sua energia cinética em múltiplas colisões. E também, um raio X gerado logo 

na superfície do alvo será mais energético do que outro gerado em seu interior, isto porquê, até este 

fóton de radiação emergir sofrerá interações secundárias com a rede atômica perdendo parte de sua 

energia. 

Se quisermos obter um feixe monoenergético de raios X temos duas alternativas possíveis, con-
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Figura 3-13: Espectro típico de um tubo de raios X com alvo de tungstênio em função da voltagem 
do tubo [38]. 

forme mostrado na figura (3 — 14). 

No processo mostrado à esquerda, na figura (3 — 14), o feixe emitido pelo tubo de raios X 

atinge primeiramente um alvo secundário (1), reemitindo um espectro de radiação estreito (2) 

característico do material atingido. Explicando melhor, temos que primeiramente os elétrons da 

camada mais interna do alvo secundário (K) são excitados a estados mais energéticos quando o 

feixe de radiação primário o atinge. Em seguida, estes elétrons excitados sofrerão um decaimento, 

reemitindo a energia ganha de forma discreta, criando a linha Ka quando os elétrons retornam da 

camada L para camada K e a linha Kp quando estes retornam da camada M para camada K. 

Este feixe agora com dois picos de energia, passa por um material absorvedor, cujo coeficiente de 

atenuação é baixo para o pico Ka mas atenua toda a energia Kp. O resultado final é um feixe com 

menor intensidade, mas monoenergético. A segunda opção, à direita na figura (3 — 14), é colocar 

já na janela de saída do tubo um material absorverdor que funciona como filtro, por ser feito de 

um material que possui uma descontinuidade fotoelétrica Ka no valor de energia desejada. O filtro 

absorve quase toda a cauda de baixa energia do espectro original, pelo fato do filtro possuir um alto 

coeficiente de atenuação. Devido a descontinuidade a parte de alta energia também sofre absorção, 

sendo que o resultado é o feixe monoenergético mostrado na figura (3 — 14). 
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Figura 3-14: Diagrama do processo de obtenção de feixes de raios X monoenergéticos a partir de 
um espectro contínuo em energia gerado pelo tubo [1]. 

Princípios da Tomografia de Raios X 

Como já foi visto em seção anterior um feixe de raios X monoenergético cruzando um alvo de 

espessura x e coeficiente de atenuação linear n possui a seguinte diminuição em sua intensidade 

inicial 

I = h.e-^, (3.31) 

onde IQ é intensidade inicial do feixe e / é a intensidade do feixe após cruzar a amostra, sendo isto 

verdade para um material homogêneo. Quando o alvo não é homogêneo temos [1] 

/ = I 0 . e - /oV(s )^ (3 32) 

pois neste caso há a variação da espessura do alvo. Na equação acima s representa a coordenada 

espacial na direção do feixe. Por definição 

9L = In ( ^ ) , (3.33) 
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Figura 3-15: Esquema mostrando o princípio de funcionamento de um tomógrafo de translação e 
rotação, com perfis de coeficiente de atenuação a 45, 90 e 135° [38]. 

sendo que a equação anterior pode ser reescrita como 

gL = j li{s)ds. (3.34) 

Sendo assim, na tomografia é necessário determinar a distribuição dos coeficientes de atenuação 

linear [i (s) através da seção da amostra cruzada pela radiação a partir do conhecimento dos termos 

gi, obtidos de cada medida de atenuação sobre o corpo desta. Em uma tomografia cada medida 

pode ser obtida por translação e rotação da amostra, ou conforme mostra a figura (3 — 15). 

Na figura (3—15) a amostra é mantida fixa e o arranjo tubo de raios X e detetor movem-se 

ao longo da amostra, sendo este tipo de tomógrafo dito de primeira geração. Em cada ponto de 

rotação o arranjo móvel realiza medidas ponto a ponto avançando transversalmente até percorrer 

todo o diâmetro do objeto analisado. Na figura (3 — 15) se pode ver que para cada deslocamento 

de 6 é obtido um perfil de coeficiente de atenuação linear, que nada mais é do que a variação deste 

ao longo da seção transversal sob análise. Depois que a rotação está completa o arranjo móvel 

tranlada horizontalmente para reiniciar o ciclo tomográfico. 

Para reconstruir a imagem tridimensional de uma amostra é necessário saber o coeficiente de 

atenuação característico de cada pequeno volume do objeto inspecionado, a cada direção em que 
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Figura 3-16: Determinação do coeficiente de atenuação linear. A) Com coeficientes não uniformes 
B) Em meio uniforme. [39]. 

este foi tomado. A figura (3 — 16) seguinte mostra como o feixe de raios X é atenuado passando 

por cada elemento de volume em seu percurso. 

Em uma imagem tomográfica plana, cada ponto de medida é um pixel com um determinado 

coeficiente de atenuação linear que é caracterizado por níveis de cinza. Quanto menor o /J, mais 

escuro é o pixel e nos pontos onde a atenuação é máxima temos pixels tendendo para o branco. 

Porém em imagens tomográficas 3D cada ponto de medida é caracterizado por um elemento de 

volume conhecido como voxel. A figura (3 — 16) mostra estes voxels, sendo que suas dimensões 

estão diretamente ligadas ao diâmetro do feixe de raios X. Observa-se ainda no caso A, para uma 

amostra heterogênea, que cada voxel possui um coeficiente de atenuação diferente de forma que no 

final teremos um /J, médio de 0, 75 cm - 1 . Mas também se observa na situação B, com uma amostra 

homogênea, a obtenção deste mesmo valor médio para fi. Este é o problema da radiografia comum, 

que empilha todos os planos consecutivos de atenuação mostrando apenas a média da atenuação. 

Como cada voxel possui seu \x característico temos que a atenuação será [1] 

- = e x p - E * ) A L (3.35) 
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ou ainda 

E * = 2 È h ( ' ) - (3'36) 

Utilizando a tomografia computadorizada é possível descriminar valores de p, que de outra forma 

iriam se sobrepor. Com ela podemos montar um mapa tridimensional de coeficientes de atenuação 

e assim reconstruir a amostra visualizando imperfeições, impurezas, buracos e fissuras no interior 

desta. Também é importante avaliar o tamanho mínimo de um elemento que faz parte de uma 

determinada matriz de coeficientes de atenuação. Se um objeto tem tamanho x e um coeficiente de 

atenuação de massa p (cm?/g) e densidade p (g/cm?) com uma pequena região de tamanho Ax 

as: intensidades transmitidas são respectivamente [1] 

(3.37) 

(3.38) 

O contraste geométrico G é definido como 

G=-Y~ - (3-39) 

ou ainda 

- 1 (3.40) 

Dois dos parâmetros mais importantes, a serem levados em conta, na aquisição dos dados tomo-

gráficos são a resolução de contraste e a resolução espacial do sistema. A resolução de contraste 

se refere a capacidade que o aparato experimental possui de diferenciar, nas imagens obtidas, duas 

regiões com valores de coeficientes de atenuação linear muito próximos. Quanto melhor o contraste, 

melhor se distinguem objetos de diferentes densidades que compõe a estrutura interna de um ob

jeto. O contraste depende do contraste dito radiográfico e do contraste do detector. O segundo, 

como o nome já diz, se define como sendo a capacidade que o sistema de detecção tem de distinguir 

regiões com atenuações diferentes. 

O contraste radiográfico pode ser definido como a diferença no número de fótons de raios X 

provenientes de duas regiões adjacentes do material do objeto sob análise, sendo que esta é ligada ao 

espectro de energia do feixe obtido por "bremsstrahlung" ou à energia da radiação monocromática 

emitida pela fonte, ou diferenças no número atômico, densidade física, densidade eletrônica e a 

I = IQ exp — px 

I' — IQ exp • /* p(x — Ax) 

G = exp »p)pAx 
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espessura de duas regiões adjacentes. Sendo possível obter o número de fótons que emergem de 

duas regiões adjacentes e sendo Ni a contagem de uma área e N2 a da outra, o contraste radiográfico 

C pode ser definido como [1]: 

A resolução de contraste também tem sido definida como a diferença relativa no coeficiente de 

atenuação, ou seja [?]: 

C=itl^à = ^ (3.42) 

Então, a partir das equações mostradas pode-se finalmente concluir que o contraste é dependente da 

espessura e densidade das áreas adjacentes, bem como dos coeficientes de atenuação, que dependem 

por sua vez da energia incidente, do número atômico médio e da densidade eletrônica do material 

alvo. 

A resolução espacial diz respeito a capacidade que o sistema tomográfico possui de distinguir 

pequenos objetos dentro da estrutura examinada. Este parâmetro depende do diâmetro do feixe 

de raios X utilizado no processo, ou seja do arranjo de colimação do feixe; mas também dos passos 

de translação e rotação e dos algoritmos de reconstrução da imagem bidimensional. A resolução 

espacial pode ser definida pela relação [1]: 

A i = 2 T (3'43) 

onde Al é a resolução espacial e fn a freqüência de Nyquist, que é a freqüência mais alta transmitida 

pelo sistema microtomográfico e dada por 

/ . = ~ , (3-44) 

onde Ax é o passo da medida. 

Porém, também é possível medir a resolução espacial de um sistema utilizando amostras de 

calibração, ou seja, objetos com furos ou ranhuras de tamanho conhecido que possibilitam avaliar 

a capacidade que o tomógrafo tem de reproduzir precisamente este padrões. 

Para reconstruir a imagem consideramos uma função bidimensional g(x,y) que nada mais é do 

que a representação da seção transversal do objeto cruzado pela radiação. A figura (3 — 17) mostra 

como se dá a projeção de fundo da varredura tomográfica sobre a amostra, a fim de gerar uma 

imagem 2D da seção transversal desta. 
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Figura 3-17: Representação do processo de reconstrução da seção transversal de uma amostra 
utilizando o método de projeção de fundo [1]. 

Uma projeção paralela medida a um ângulo 9, conforme mostra a figura (3 — 17), é dada pela 

eqfuação [1]: 

/

+oo r+oo 

/ g(x,y)S(xcos9 + ysin9-t)dxdy (3.45) 
-oo J — oo 

Se todas as projeções são conhecidas para todo 9 entre 0 e 7r, a função pode ser exatamente 

reconstruída pelo método de projeção de fundo. As projeções filtradas são dadas por 

S(9,t)\f\eW(j27tft)df, 
-oo 

onde S (9, t) é a transformada de Fourier de P (9, t), dada por 

/

+oo 
P(9,t)exp(-j27ift)dt. 

-oo 

A operação de projeção de fundo para reconstruir g(x,y) é descrita por [1]: 

g(x,y)= / Q (9, xcos9 + ysin9) d9. 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 
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Na prática, aproximações são feitas para reduzir a quantidade de informação e simplificar o 

trabalho computacional. E finalmente para que seja possível visualizar a estrutura interna de uma 

amostra a partir da geração de uma imagem tridimensional, deve-se implementar um algoritmo 

capaz de empilhar as fatias tomográficas obtidas. 

Os processos descritos até aqui são aplicados a tomógrafos ditos de primeira geração, onde a 

reconstrução 3D é feita a partir de projeções unidimensionais ponto a ponto ao longo da amostra. 

Isto consome tempo devido ao método de aquisição destas projeções e devido à reconstrução 2D in

termediária necessária para gerar as seções transversais. Porém os sistemas tomográficos evoluíram, 

impelidos pela necessidade de desenvolver sistemas com tempos de reconstrução 2D menores quanto 

possível, principalmente pelo fato destes equipamentos serem amplamente utilizados em aplicações 

na medicina, onde é necessário otimizar doses de radiação absorvidas pelo organismo (tempo de 

exposição a radiação) e tempo de reconstrução 3D. Sendo assim surgiram novos tomógrafos con

hecidos como de segunda geração onde ao invés de um feixe de raios X colimado temos um feixe em 

leque. São usados múltiplos detectores, o que torna possível obter várias projeções unidimensionais 

ao mesmo tempo e diminuir o número de rotações angulares, reduzindo o tempo de aquisição de 

dados. O próximo passo foi alargar o feixe de raios X aumentando seu ângulo de divergência, para 

que o feixe fosse capaz de envolver todo o objeto sob análise. Estes tomógrafos são ditos de terceira 

geração e não é necessária translação na geração das fatias 2D, mas somente que o conjuto fonte 

detector girem em torno do objeto. Neste último tipo, é na parte do tomógrafo conhecida como 

portal (gantry) que o conjunto fonte e detectores está colocado, girando continuamente durante 

a aquisição de dados. Nestes tomógafos a resolução espacial das imagens reconstruídas depende 

unicamente da resolução do sistema de detecção e do número de projeções obtido. E enfim no 

desenvolvimento dos tomógrafos ditos de quarta geração, o portal é mantido fixo com um arranjo 

de detetores sobre todo o diâmetro interno deste, sendo que somente a fonte de raios X, com seu 

feixe divergente, é rotacionada ao longo da amostra. 

Juntamente com os avanços dos equipamentos tomográficos citados também os sistemas com

putacionais tiveram e ainda tem uma evolução bastante rápida no que diz respeito à velocidade de 

processamento e capacidade de memória, permitindo que conjuntos de dados cada vez maiores pos

sam ser analisados ao mesmo tempo. Os últimos avanços nesta área estão no desenvolvimento dos 

microtomógrafos de raios X, sendo assim chamados pelo fato de reconstruir imagens tomográficas 

com resoluções micrométricas. O sistema chamado de microfoco utiliza um feixe de raios X cônico 

para gerar as imagens 2D, conforme mostra a figura (3 — 18). 
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Figura 3-18: Diagrama esquemático do sistema microfoco de microtomografia de raios X utilizando 
um feixe cônico e um detector bidimensional [28]. 

No sistema com feixe cônico não há translação sendo que, a amostra sob análise rotaciona so

bre seu próprio eixo em pequenos passos angulares até a obtenção de várias seções transversais 

desta. A grande vantagem deste método consiste no fato de reduzir muito o tempo de aquisição 

de dados e também da reconstrução 3D. Isto porque, as imagens 3D são geradas diretamente de 

projeções 2D e não conforme o processo já discutido usado nos tomógrafos de primeira geração. 

Além disso, a resolução espacial das imagens obtidas depende muito da resolução do sistema de 

detecção utililizado. Porém para este sistema devem ser desenvolvidos algoritmos específicos que 

visam corrigir aberrações e distorções nas imagens 2D obtidas, que podem surgir devido aos cam

inhos de atenuação diferentes para cada ponto sobre a matriz de detecção 2D, devido a artefatos 

de endurecimento de feixe (atenuação de baixas energias do espectro de raios X pela amostra) e 

problemas provenientes da escolha incorreta da distância amostra fonte de radiação que varia a 

magnificação da imagem obtida. Mais detalhes sobre a reconstrução de imagems com feixe cônico 

são mostrados no apêndice B no final deste trabalho. 
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Materiais Industriais Porosos 

Existe na natureza uma série de materiais sólidos porosos, conhecidos como sólidos celulares, como 

por exemplo a madeira, a cortiça, esponjas, corais e até nossos ossos. Industrialmente, já existem 

muitas aplicações para materiais desta classe, como por exemplo as espumas poliméricas que vem 

sendo usadas em copos de café descartáveis e materiais para embalagem de comida até ao acol-

choamento de cockpits de aeronaves [29]. Hoje já existem técnicas avançadas para obtenção não só 

de espumas poliméricas, mas também de espumas metálicas e cerâmicas. Metais com a estrutura 

em forma de colméia, composto de células prismáticas, são usados em estruturas leves em projetos 

aeroespaciais. Também, catalisadores automotivos algumas vezes são feitos de colméias de zirconia. 

Citando algumas outras aplicaç ões destes matérias porosos, estes podem ser usados ainda para pro

duzir eletrodos porosos, superfícies catalíticas (química), dissipadores de calor para componentes 

eletrônicos, trocadores de calor, isoladores térmicos para retardação de fogo e materiais resistentes 

a choques térmicos, abafadores sonoros (acústica), almofadas, redutores de vibração, estruturas 

para preencher painéis de asas de aeronaves com grande resistência e absorvedores de energia para 

cargas perfiladas, ondas de choque de explosões e pára-choques de automóveis [29] [35]. 

Dentre todos estes materiais porosos, com suas interessantes aplicações, estão as espumas de 

alumínio que têm como características importantes a leveza aliada a boa resistência. São conhecidas 

como espumas com células abertas, classificação relativa à forma e distribuição da sua estrutura 

porosa. São classificadas por sua porosidade característica que é medida em poros por polegada 

(ppi), sendo que valores menores indicam espumas com poros maiores, conforme pode ser observado 

na figura (3 — 19), onde estão mostradas fotografias das espumas de Al de 10 e 30 ppi. 

Apesar de possuírem uma aparência frágil, pela leveza do alumínio, estas possuem um alto 

módulo de rigidez, alta resistência a choques mecânicos, baixa densidade, alta porosidade e área 

de superfície extremamente grande. Estas propriedades especiais chamaram a atenção da indústria 

automotiva, que pretende explorar sua viabilidade em projetos que visem reduzir o peso de veículos 

e aumentar sua segurança, usando este material como absorvedor de energia na ocorrência de 

colisões [35]. Aplicações em transporte ferroviário, aeroespacial e aplicações químicas também são 

estudadas, sempre tendo por objetivo aumentar nosso conforto e segurança [29]. 

Espumas cerâmicas, também com estrutura porosa de células abertas têm sido amplamente 

utilizadas em aplicações industriais que exigem materiais capazes de suportar condições extremas 

de trabalho. Características como o baixo peso, estabilidade a altas temperaturas, condutividade 
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Espuma de Alumínio de 10ppi 

Espuma de Alumínio de 30ppi 

Figura 3-19: Comparação das estruturas porosas características de duas espumas de alumínio, na 
mesma escala de tamanho; uma de 10 ppi e outra de 30 ppi, fabricadas pela ERG Inc. Materials 
and Aeroespace Corporation. 
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térmica baixa, alta permeabilidade e capacidade térmica baixa faz com que estas sejam usadas 

na fabricação de filtros de metal líquido, gás aquecido e permuta de íons, sistemas de proteção 

térmica, trocadores de calor, queimadores de gás, suportes catalíticos, forros refratários, sensores e 

termistores. As indústrias de biotecnológica e biomédica estão tentando usar espumas cerâmicas de 

fosfato, tal qual a hidroxiapatita, para simular ossos e em bio-implantes [10], [42]. A figura (3 — 20) 

mostra quatro fotografias de cerâmicas porosas com 20, 45, 80 e 90 ppi. 

Na figura (3 — 20) temos dois tipos de espumas, sendo ambas as composições (SiC e SÍC-AI2O3) 

conhecidas como cerâmicas de Carbeto de Silício. São materiais de alta tecnologia conhecidos 

por sua alta rigidez e resistência a desgaste em altas temperaturas. Seu ponto de fusão é alto 

(mais de 2000°C), possuem baixa densidade, alta dureza e módulo de Young [10]. Devido a estas 

características, seu uso mais comum em nossas indústrias, está na confecção de filtros para metais 

em fase líquida. 

Porosidade Característica pela Atenuação de Raios Gama 

Petrtindo da relação 

i — " (3-49) 
temos 

j 7" 

—- = -fidx. (3.50) 

Integrando (3.50) temos a seguinte relação: 

/ = i o e x P( — ^ x ) • (3.51) 

Sabemos que quando um material compacto é usado como atenuador, temos diretamente seu coe

ficiente de atenuação para uma dada energia gama, bastando para isso medir sua espessura e in-

tensidades do feixe. Porém, se este material é poroso a interação do feixe será diminuída, baixando 

assim o valor de \i. Isto porque a atenuação depende do número atômico Z do material e também 

de sua densidade de corpo. Esta densidade pode ser obtida com a seguinte equação [5] 

'^ÍXT)'
 (3-52) 
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Espuma Cerâmica SiC -Al203 20ppi Espuma Cerâmica SiC 45ppi 

Espuma Cerâmica SiC - Al20j 90ppi Espuma Cerâmica SiC BOppi 

Figura 3-20: Comparação da estrutura porosa de espumas cerâmicas de Carbeto de Silício. 1 e 2 -
Mostram duas espumas cerâmicas SÍC-AI2O3 de 20 e 90 ppi, produzidas pelo Grupo de Engenharia 
e Microestrutura de Materiais (GEMM) da Universidade Federal de São Carlos, SP. 2 e 3 - Mostram 
duas espumas cerâmicas SiC de 45 e 80 ppi, fabricadas pela ERG Inc. Materials and Aeroespace 
Corporation. 
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De posse da densidade de corpo do material a porosidade <fi pode ser obtida da seguinte relação 

pc = (l-<j>)pp + <t>pf, (3.53) 

e n t ã o 

<f> = ^ - ^ (3.54) 
Pp-Pf 

onde pp e pj são a densidade de partícula e a densidade do fluido que preenche o volume poroso 

respectivamente. Substituindo pc pela relação (3.52) temos 

Pp-Pf 

Estas equações são usadas quando conhecemos pl e podemos ter o valor da densidade de partícula 

da amostra com certa precisão. 

Outra maneira de obter a porosidade total por transmissão gama é utilizando a seguinte relação 

[32] 

<t> = 100. ^p ~ **'), (3.56) 

onde pp é o coeficiente de atenuação linear de partícula (do material maciço sem poros) e ps é o coe

ficiente de atenuação linear do ponto medido sobre o corpo da amostra porosa. Este caminho é mais 

fácil se temos como obter o coeficiente de atenuação de partícula com certa precisão, que pode ser 

por via teórica (em cima dos elementos constituintes da amostra) ou experimentalmente (realizando 

medidas sobre uma amostra compacta formada do mesmo material das amostras porosas). 

Com as duas equações podemos obter a porosidade em vários pontos ao longo de uma amostra, 

sendo que a porosidade global ou total 4>T é dada pela média de todas as medidas realizadas sobre 

esta. Nenhuma informação sobre distribuição e tamanho de poros pode ser obtida com esta técnica, 

mas esta é bem útil para demostrar a heterogeneidade da porosidade em determinado material, por 

gráficos da variação desta ao longo do corpo da amostra. 
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Figura 3-21: Esquema simplificado da cadeia de processamento de imagens. 

Caracterização Microestrutural com Técnicas de Análise de Ima

gens Digitais 

As imagens obtidas com microtomógrafos de raios X são complexas, pois geralmente representam 

seções transversais de meios porosos com distribuição de poros de diferentes tamanhos altamente 

randômica. Isto ocorre principalmente quando se deseja observar e avaliar a estrutura interna de 

amostras porosas naturais tais como rochas reservatório, ossos, carvão e materiais particulados em 

geral. Sendo assim, tentar retirar propriedades geométricas diretamente da imagem 2D microtomo-

gráfica não é tarefa fácil, pois não existe maneira de um sistema computacional distinguir por si só 

contornos do que são as fases porosa e sólida nesta matriz de coeficientes de atenuação de raios X. 

Isto é muito mais difícil de se fazer, quando se t r a ta de uma imagem tridimensional, onde poros que 

não aparecem interconectados nas fatias bidimensionais, se conectam na terceira dimensão. Sendo 

assim, é necessário pré-processar estas imagens para que o software utilizado seja capaz de localizar 

padrões nestas, que tornem possível obter propriedades físicas inerentes à microestrutura de de

terminada amostra. Os passos fundamentais no processamento de imagens se encadeiam conforme 

mostrado na figura (3 — 21). 

As imagens bidimensionais obtidas em microtomógrafos apresentam as seções transversais do 

objeto sob análise em níveis de cinza, com cada pixel representando a magnitude do coeficiente 

de atenuação de raios X naquele ponto da estrutura interna do material. Neste t ipo de imagem, 
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Figura 3-22: Esquema do processo de digitalização de uma imagem. 

cada ponto (x, y) possui associada uma função f(x,y), correspondendo a uma distribuição de 

intensidade de atenuação no espaço R2 . A representação numérica de uma imagem deste tipo 

consiste na transformação da função / (x, y) em uma função f^ (P) por meio de [12]: 

fA{P) = ltpJ' I f(X'y^dxdy> (3.57) 

onde P pertence a um domínio desmembrado de R2 , Vp designa o elemento de superfície associado 

ao ponto P e Sp é a área associada ao elemento de superfície. Deve-se então escolher uma malha 

regular, que geralmente é quadrada, para representar o espaço discreto onde se define os pontos 

Pea vizinhança Vp associada a estes. A função / ^ (P) pode assumir valores nos pontos P de 

coordenadas inteiras (i,j), onde i está contido em um intervalo [1,M] de Z e j em um intervalo 

[1, N] de Z. Sendo assim, uma imagem discreta com dimensões MxN é codificada em uma matriz 

Im de mesmo tamanho com Im(i,j) = /A(P), onde P é denominado pixel (picture element) da 

imagem. A figura (3 — 22) mostra como se dá este processo de digitalização. 

A este processo de discretização espacial dá-se o nome de amostragem, sendo que este se refere à 

resolução espacial, ou seja, qual é o tamanho físico que cada pixel representa. A resolução espacial 
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de uma imagem pode ser expressa em pontos por polegada ou dpi (dots per inch), de forma 

que em imagens micrométricas os pixels são da ordem de \xm. Ao processo de discretização das 

intensidades de atenuação que cada pixel representa, dá-se o nome de quantização, sendo grandes 

coeficientes de atenuação representados por pixels mais claros e pequenos representados por pixels 

mais escuros. Para imagens tomográficas este processo de discretização está associado com a escolha 

correta da energia de feixe de raios X e propriedades físicas da amostra, que influem na capacidade 

que o sistema de detecção possui para distinguir regiões com valores de coeficientes de atenuação 

muito próximos, ou seja a resolução de contraste do equipamento. Na microtomografia um pixel é 

quantizado por 8 bits, ou seja, este pode assumir 28 intensidades diferentes o que corresponde a 256 

níveis de cinza diferentes. Para comparação, em imagens coloridas RGB cada pixel é quantizado 

por 24 bits com cada pixel podendo assumir 224 cores diferentes (cerca de 16 milhões). 

Uma imagen composta de níveis de cinza pode ser representada com cada pixel assumindo um 

valor em um intervalo [0, L — 1] de Z, sendo o valor 0 associado ao preto, o valor L — 1 associado 

ao branco e os valores intermediários a um degrade de tons de cinza. Geralmente L = 256 pelo fato 

da imagem estar codificada em uma estrutura de dados com 8 bits/pixel. 

Em uma imagem que possui L níveis de cinza c, com c = 0,1, 2,..., L — 1, com c = 0 correspon

dendo ao preto e c = L — 1 ao branco, se quisermos percorrer todos pixels desta computando o 

número de pixels com cada nível de cinza c, definine-se a seguinte proporção [12]: 

Pc(rc) = ^ , (3.58) 

onde nc é o número de pixels da imagem com nível de cinza c, n é o número total de pixels da 

imagem, e rc = c/ (L — 1) é o nível de cinza normalizado entre 0 e 1 (0 < rc < 1). De maneira mais 

simples, pc (rc) representa a fração de pixels de uma imagem que apresentam o nível cinza c. Com 

as definições dadas temos que: 

c = L - l c = L - l 

^ nc = n e ^ Pc(rc) = l. (3.59) 
c=0 c=0 

Já é possível, então definir o que é o histograma de uma imagem em níveis de cinza, que nada 

mais é do que o conjunto de valores pc (rc), representado por um gráfico de barras. O histograma 

é a função densidade de probabilidade da variável nível de cinza, ou seja, representa a freqüência 

com que cada nível aparece na imagem sem conter informação a respeito da localização espacial 
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Figura 3-23: Exemplo de um histograma de níveis de cinza de uma imagem. 

destes. A figura (3 — 23) mostra um exemplo do aspecto de um histograma de imagem em níveis 

de cinza. 

Neste histograma o nível de cinza médio é dado por [12]: 

Oxno + \xn\ + ... + (L — 1) xn^^i 
m 

no + rn + ... +nL-i 

L-l 

c=0 

(3.60) 

Para manipular imagens digitais deve-se definir para o espaço discreto Z2 a métrica e a relações de 

vizinhança entre os pixels. Define-se então, dois tipos de métricas: a d^ (métrica de quarteirão) e a 

d$ (métrica do tabuleiro de xadrez). Na primeira a distância entre dois pixels P (ip, jp) e Q (ÍQ,JQ) 

é dada por [12]: 

dA (P, Q) = \iP - iQ\ + \jP - j Q \ . (3.61) 

Os quatro pixels Q em torno de P que verificam d± (P, Q) < 1 são ditos vizinhos diretos de P, ou 

a 4-vizinhança de P. A segunda métrica é dada por [12]: 

d&(P,Q) = iaax(\iP,iQ\ ,\jP,jQ\) , (3.62) 

onde os oito pixels Q distintos de P, que verificam d$ (P, Q) < 1 formam a 8-vizinhança de P, sendo 
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Figura 3-24: Representação das vizinhanças com vizinhos diretos de P na métrica d$ (em preto) e 
vizinhos indiretos de P na métrica dg (em preto). 

4 vizinhos diretos como na métrica d± e os outros 4 vizinhos indiretos, adjacentes pela diagonal. 

Definida a métrica, pode-se então definir neste espaço Z2 os conceitos de caminhos conexos, 

componetes conexos, arcos e curvas, que são importantes no momento que se deseja desenvolver 

algoritmos de análise da estrutura representada pela imagem. 

Na seqüência, deve-se determinar o número de deslocamentos elementares para ir de P até Q, 

através de um dos mais curtos caminhos ligando estes pixels. Os deslocamentos estão ligados à 

métrica utilizada, sendo que para a c/4 estes se fazem pela 4-vizinhança e na dg pela 8-vizinhança. 

Na construção de algoritmos para cáculos de distância definem-se máscaras para representar as 

métricas. A figura (3 — 25) mostra as máscaras de base das métricas d^e dg, sendo que as distâncias 

entre vizinhos diretos (em d/C) e diretos e indiretos (em dg), chamadas de ponderações locais são 

iguais a 1. 

Para calcular a distância entre dois pixels P e Q quaisquer no espaço discreto Z geram-se 

valores intermediários de distância entre P e Q. A máscara é centrada em P e os pixels vizinhos 

se modificam de acordo com as ponderações da métrica utilizada. A (3 — 26) ilustra um exemplo 

de como calcular a distância entre dois pixels com a métrica dg. 

Porém tanto para a métrica d\ quanto para a dg os valores de distância por elas fornecidos se 

afastam muito da distância euclidiana c?#, que é dada por [12]: 

dE(P,Q)= (ip~iQ)2 + (JP-JQ? (3.63) 
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Figura 3-25: Máscaras mostrando as ponderações para deslocamentos associados às métricas d± e 
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Figura 3-26: Exemplo de cálculo de distância entre dois pixels na métrica d$. 
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Figura 3-27: Representação das ponderações locais para a métrica cfo_4. 

Sendo assim, definem-se ponderações locais inteiras com valores aproximados para as distâncias 

euclidianas. Em máscaras de chanfro com dois parâmetros a e b, procura-se fazer a ponderação 

para dois vizinhos diretos e indiretos aproximando V2 por frações de b/a. Uma das ponderações 

bastante usada é estabelecendo para a o valor 3 e para b o valor 4, sendo obtida a aproximação: 

(l , V5) —> (1,4/3). Esta aproximação gera a métrica de chanfro ds_4 sendo sua máscara de base 

mostrada na figura (3 — 27). 

Existem chanfros envolvendo maiores vizinhanças, com parâmetros a, be c, tais como o eÍ5_7_u 

que surge da aproximação: ( l , y/2, y/h) —• (1, 7/5, H/5). 

A escolha da métrica, também define a forma dos objetos usados em aplicações de morfolo-

gia matemática, muito útil no reconhecimento de padrões da estrutura dos materiais porosos sob 

análise. Sendo assim, utilizando um algoritmo conhecido como imagem de distância ao comple

mentar, que calcula distâncias entre elementos da imagem, pode-se construir bolas com raio R 

dependentes da métrica. Algoritmos para gerar estas bolas são simples, sendo possível armazenar 

as informações dos pixels que pertencem à bola em um vetor unidimensional de tamanho 2R + 1, 

sendo R o raio desta. A figura (3 — 28) mostra bolas com raio R igual a 2 para as métricas (Z4, dg 

e cÍ3_4. 

A figura (3 — 28) também mostra com esta bolas se comportam, ficando cada vez mais próximas 

de um círculo para a métrica d^^. Para melhorar ainda mais este círculo, pode-se utilizar a métrica 

d5_7_.11 que gera um hexadecágono e ainda outras métricas que produzam polígonos com cada vez 

mais lados. As bolas e seu formato são importantes por serem elementos ditos estruturantes na 

terminologia da morfologia matemática, sendo utilizadas como padrões para realização de operações 

51 

http://d5_7_.11


Métrica d4 

2 
2 
1 
2 

2 
1 
0 
1 
2 

2 
1 
2 

2 

Métrica d„ 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
0 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Métrica d 3-4 

__±JL±_ 
ÍLJLJLAJ 

AJLi_ 
6 

Figura 3-28: Bolas de raio igual a 2 para as métricas 0Í4, cfe e c?3_4, e aspecto das bolas formadas. 

morfológicas como a de abertura, que determina tamanho de objetos em uma imagem. 

Já de posse das noções básicas sobre imagens digitais em tons de cinza, pode-se falar das técnicas 

de pré- processamento destas, de importância fundamental em todo futuro processo de análise e 

reconstrução 3D. Estes processos nada mais são do que algoritmos que produzem transformações nos 

pixels da imagem original a fim de remover ruídos desta, melhorar contraste entre objetos, realçar 

ou suavizar contornos e ainda transformar esta de forma a destacar as características significativas 

do objeto analisado. Processamentos de imagem no domínio espacial, onde se manipula diretamente 

a matriz de níveis de cinza da imagem, são descritos por [12]: 

lmp(i,j)=T[Jm(i,j)}, (3.64) 

onde Im(i, j) é a imagem original, Imp (i,j) é a imagem processada eT é um operador em Im(í, j) 

definido em uma vizinhança em torno de cada pixel (i,j). A vizinhança é geralmente definida como 

regiões de tamanho 3x3, 5x5,..., nxn, centradas em um pixel de referência. Se a vizinhança é lx l 

tem-se a função de transformação de níveis de cinza na forma: s = T (r) [12], onde r é o nível de 

cinza na imagem original Im(i, j) e s na imagem transformada Imp (i, j). As técnicas em que existe 

transformação nos níveis de cinza da imagem (ou de transformação de histograma) são ditas pixel 
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a pixel, pois o operador age em cada pixel independente de sua vizinhança. 

Há vários tipos de operadores para transformar pixels no domínio espacial, sendo as técnicas de 

transformação mais usuais as seguintes: expansão de contraste, equalização de histograma, filtros 

passa alta e passa baixa, filtro mediano, realce por diferenciação e operações lógicas e aritméticas 

Sendo assim, estas operações somente serão comentadas suscintamente para dar uma noção do que 

fazem. 

A expansão de contraste é usada em imagens onde os níveis de cinza se concentram em uma 

pequena faixa da escala que vai de 0 a 255, sendo este problema ocasionado por sistemas de captação 

com baixa resolução de contraste. O operador que resolve isto, atua sobre a imagem expandindo o 

histograma de níveis de cinza original (estreito), até que toda faixa de níveis de cinza seja atingida. 

Com isto objetos antes não distinguidos na estrutura representada na imagem podem ser observados 

e avaliados. 

A equalização de histograma é a técnica mais utilizada na melhoria de contraste de imagens, 

sendo que o operador tenta redistribuir os valores de níveis de cinza da imagem original e forma 

que o histograma da imagem tranformada apresente uma distribuição uniforme. 

O filtro passa baixa atenua componentes da imagem de alta freqüência (considerando-se o 

domínio de Fourier) mantendo inalterados os componentes de baixa freqüência, isto é, as baixas 

freqüências passam pelo filtro. Os componentes de alta freqüência ocorrem em regiões da imagem 

onde existe variação espacial brusca dos níveis de cinza, como no caso dos ruídos e contornos entre 

fases distintas da imagem. A aplicação deste filtro suaviza os níveis de cinza de uma imagem, 

deixando os contornos mais desfocados. 

O filtro passa alta por sua vez, corta as componentes de baixa freqüência da imagem deixando 

passar as de alta. Sua aplicação realça detalhes finos e contornos dos objetos contidos na imagem. 

O filtro mediano visa operar transformações na imagem original sem alterar contornos (bordas) 

dos objetos e detalhes finos. E um filtro não linear onde o valor do pixel central da máscara é 

transformado pela mediana dos pixels da vizinhança. Na imagem, o resultado é retirar ruídos de 

ambas as fases presentes na imagem, mantendo as formas originais bem como as definindo melhor. 

O realce por diferenciação também enfatiza componentes de alta freqüência (detalhes finos e 

contornos), geralmente utilizando um operador conhecido como gradiente. Este gradiente pode ser 

obtido por várias aproximações, sendo o operador de Sobel um dos mais importantes. 

As operações lógicas e aritméticas podem ser usadas pelo fato das imagens serem compostas 

com matrizes de valores inteiros. Estas podem ser realizadas em termos dos pixels (pixel-based) ou 
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em termos de conjuntos de pixels (feature-based). São operações AND, OR, XOR, etc., que por 

exemplo somam matrizes de imagens gerando imagens superpostas. 

Como há processamento no domínio espacial, também os há no domínio da freqüência, ou 

seja, filtros no domínio transformado de Fourier (freqüência). Este tipo de filtro é conhecido como 

Butterworth, sendo que existe um para filtrar baixas freqüências e outro para filtrar as altas. 

As imagens microtomográficas, em tons de cinza, podem ou não precisar da aplicação de algum 

dos filtros citados para melhor se definir a estrutura analisada, mas com certeza, todas necessitam 

passar pela transformação de binarização se é desejado avaliar e quantificar aspectos destas. A 

binarização pode ser global ou local, sendo a primeira baseada no histograma de níveis de cinza 

e a segunda adotando parâmetros que operam em regiões limitadas da imagem. Os métodos 

também podem ser manuais ou automáticos, sendo que para estruturas tão randômicas quanto 

as de rochas porosas a intervenção do experimentador na binarização é mais recomendado. A 

binarização permite quantificar parâmetros geométricos de uma imagem (como a distribuição de 

tamanho de poros de uma rocha), pois definine bem quais são as fases que correspondem ao sólido 

e aos poros. Pode-se quantificar estes parâmetros com outras técnicas de pré-processsamento, 

porém esta é amais simples. Aqui será dada ênfase a binarização manual em cima do histograma 

de cinza da imagem, pelo fato de ser uma forma bem confiável para separar fases em imagens 

microtomográficas. Para exemplificar o método a figura (3 — 29) mostra uma estrutura porosa de 

um material sinterizado com 256 níveis de cinza.O primeiro passo é gerar o histograma de níveis 

de cinza da imagem, mostrado na figura que se segue, (3 — 30). 

No histograma há dois picos de nível de cinza bem definidos, um em torno do nível 28 associado 

aos poros e outro em torno do nível 78 associado aos sólidos. Para executar a binarização basta 

definir manualmente um nível de cinza de corte Th (threshold) ou limiar de corte no vale do 

histograma para separar as fases sólida e porosa. A posição deste corte é mostrada na figura 

(3 — 30). Matematicamente, a partir de uma função imagem lm(i,j), a imagem binaria Im&;n (i,j) 

é dada por [12]: 

{ 0, seI(i,j)<Th 

(3.65) 
255, seI(i,j)>Th 

De forma direta, o que o algoritmo faz é pintar de preto todos os pixels com níveis de cinza 

abaixo de Th e de branco todos os pixels com níveis de cinza acima deste. Usando este critério, a 

figura (3 — 31) mostra a imagem binaria resultante do processo com a escolha de Th = 150. 

A escolha deste nível de cinza de corte Th depende muito da capacidade e experiência do 
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Figura 3-29: Seção transversal de um material sinterizado com 256 níveis de cinza (8 bits/pixel). 

experimentador, que tem de atentar para escolha de um corte que não provoque grandes alterações 

na geometria da imagem binaria resultante. 

De posse das imagens binarizadas das seções transversais microtomográficas, deve-se iniciar a 

caracterização geométrica para análise qualitativa e quantitativa das microestruturas representadas. 

A descrição estatística destas está associada as chamadas funções de fase das fases 1 e 2 que 

constituem a imagem, com a seguinte forma [12]: 

„, , x fl se x pertence à fase Si 1 , . 
ZÇÍ(X) = < _ . >, (3.66) 

L 0, se nao J 

onde x = (i, j) denota um vetor posição em relação a uma ordem arbitrária, e 3 pode ser a fase 1 

ou a fase 2. 

A fração volumétrica da fase S> é dada por [12]: 

( ^ = (Z 9 (x ) ) , (3.67) 

onde o símbolo () denota a média estatística para o domínio da imagem em consideração. Impor

tante observar que 0 < 0^ < 1 e que cj)fasei + 4>fasel = !• Então, para imagens de materiais porosos, 
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Figura 3-30: Histograma de níveis de cinza da imagem da seção transversal de um material sinter-
izado. 

56 



Figura 3-31: Imagem binaria da seção transversal de um material sinterizado com um nível de cinza 
de corte igual a 150, sendo que os poros estão representados em preto. 
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com a fase 1 sendo os poros, a média (j>fasei é a porosidade. 

Considerando-se o meio estatisticamente homogêneo, define-se a função de correlação para cada 

fase como [12]: 

CQ (U) = (Zc, (x) Z* (x + u)) (3.68) 

para cada deslocamento arbitrário u no plano da imagem. Com hipótese de meio isotrópico a 

correlação irá depender apenas d e « = |u| e assim: 

Cb («) = (Zc> (i,j) ZQ (i + u,j)). (3.69) 

Esta função pode ser determinada pelo deslocamento da imagem sobre ela mesma na direção de i 

(ou de j) em passos múltiplos do pixel, calculando-se a freqüência com que dois pixels pertencentes à 

mesma fase 9 sofrem intersecção. A correlação mostra a probabilidade de que dois pixels separados 

por uma distância u pertençam à mesma fase. Se esta probabilidade cai rapidamente à medida que 

deslocamos a imagem sobre ela mesma, significa que a estrutura é muito randômica ocorrendo o 

contrário se a probabilidade demora a cair, ou seja há certa regularidade na estrutura sob análise. 

Quando a estrutura porosa de um material for muito aleatória, esta é mais homogênea, senão esta 

é mais heterogênea. A função de correlação normalizada é dada por [12]: 

B» (u) = (&M)-Mz*(J + y)-M. (3.70) 
[Zs(i,j)-<fo]2) 

As funções de correlação normalizadas para as fases 1 e 2 são iguais. Esta função assume 

valor 1, para deslocamento nulo e valor 0 para grandes deslocamentos. Os parâmetros 0 a e CQ (U) 

são conhecidos como os dois primeiros momentos da função de fase ZQ (X). São respectivamente, 

estatísticas de primeira e segunda ordem, ou estatísticas a 1 ponto e a 2 pontos. 

A morfologia matemática visa descrever a forma de objetos contidos em uma imagem, compara

ndo os objetos de interesse à outro de forma conhecida, sendo este último conhecido como elemento 

estruturante. As operações de base da morfologia matemática são a erosão e a dilatação. Ainda 

pode-se definir operações combinadas como erosão seguida de dilatação ou o contrário. 

Para determinar a distribuição de tamanho de objetos em uma imagem binaria pode ser usada 

uma operação de abertura, que consiste da união das bolas implantadas em todos os pixels dos 

objetos e que não se intersectam com a fase complementar. A figura (3 — 32) mostra uma imagem 

submetida a uma operação de abertura.Na figura (3 — 32) a fase branca é submetida a operação de 
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Figura 3-32: Imagem onde a fase branca foi submetida a uma operação de abertura. 

abertura, com uma bola de tamanho determinado. Nota-se como objetos menores que o tamanho 

da bola escolhida foram eliminados, a rugosidade de outros diminuiu e gargantas que os ligam se 

estreitaram. E como se os objetos eliminados tivessem passado por uma peneiração virtual. Desta 

forma, pode-se com aberturas sucessivas montar uma distribuição de tamanho dos objetos contidos 

na imagem, computando tudo que desaparece da imagem original à medida que aplicam-se estas 

operações. Na determinação da distribuição dos poros da imagens binárias 2D mede-se a área 

superficial dos poros, sendo que a distribuição acumulada de poros é dada por [12]: 

F(r) = ^ l , (3.71) 

onde 4> é a porosidade total da imagem inicial e (j> (r) é a porosidade da imagem após a abertura 

com uma bola de raio r. 

A operação de erosão, como o nome já diz, descasca a camada de pixels pertencentes a fase 

porosa. Considerando um objeto X contido no espaço R2 e um elemento estruturante B, que pode 

ser um círculo, define-se o erodido de X por B, EB (X), como [12]: 

EB (X) = {x € R2 : Bx C X} , (3.72) 

onde Bx denota o centro do elemento estruturante implantado em cada ponto x. Sendo assim, 

para cada posição x em R2, o centro do elemento estruturante é implantado, e são considerados 

pertencentes ao objeto erodido os pontos x tais que Bx fica completamente incluso em X. A figura 

(3 — 33) ilustra o processo de erosão. 
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Figura 3-33: Ilustração do princípio da operação de erosão. 

Já a operação de dilatação incha a camada de pixels pertencente a fase porosa. Define-se o 

dilatado de X pelo elemento estruturante B, D (X) como: 

DB (X) = { x e f i 2 : B I n X / 0 } (3.73) 

Com isso, o objeto dilatado consiste do conjunto de pontos x tais que o centro do elemento estrutu

rante implantado em x tem uma intersecção não nula com X. A figura (3 — 34) ilustra o princípio 

da operação de dilatação. 

As abertura consiste de uma operação de erosão com uma dada bola seguida de uma operação 

de dilatação. Quando se faz isto, alguns poros menores da estrutura porosa desaparecem e outros 

maiores permanecem. A partir disto pode-se montar uma distribuição de tamanho de poro onde 

os poros que desapareceram da estrutura são associados a microporos e os restantes a macrop-

oros. A figura (3 — 35) mostra como operações sucessivas de erosão/dilatação podem ser usadas na 

estimação de tamanho de poro. 

A parte de cima da figura (3 — 35) mostra dois estágios de erosão/dilatação onde se observa que 

na imagem final pequenos poros não são recuperados pela dilatação. A diferença entre as imagens A 

e C (A — C), dá exatamente a fração de poros pequenos da imagem inicial, como visto no pequeno 

gráfico de distribuição de tamanho de poro ao lado. Este processo também pode ser usado para 

estimar tamanhos de garganta de poro, importantes na interconectividade do espaço poroso, como 
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Elemento Estruturante 

Figura 3-34: Ilustração do princípio da operação de dilatação. 

pode ser visto na parte de baixo da figura (3 — 35). Após dois estágios de erosão/dilatação, os poros 

da imagem final não estão mais conectados, sendo a diferença entre as imagens A e C (A — C) igual 

a fração de gargantas de poro da imagem inicial. Ao lado também está mostrado um pequeno 

gráfico da distribuição de tamanho de gargantas e poros. Nestas operações geralmente é o círculo 

o elemento estruturante, sendo que como já foi visto, a forma deste depende da métrica utilizada 

no processamento. 

Porém, para o caso das gargantas de poro, sua distribuição não pode ser determinada de forma 

tão simples como mostrado na figura (3 — 35), isto porquê, deve utilizar um processo conhecido 

como esqueletonização para definir como os poros estão interconectados por estas gargantas. Como 

o nome já sugere, trata-se de um esqueleto, onde as gargantas de poro são representadas por 

linhas conectando poros reperesentados por seu raio característico. Cada linha de conecçao contém 

informação sobre o diâmetro de garganta de poro mostra como o espaço poroso está interconectado. 

Enfim a esqueletonização visa fornecer um modelo simplificado de toda a estrutura porosa, no qual 

estão contidas todas as informações relevantes dos parâmetros geométricos desta. 

Agora que já foram apresentados as principais características de imagens bidimensionais em 

tons de cinza e as técnicas mais comuns para análise de sua estrutura, será apresentado um método 

para reconstrução tridimensional de uma estrutura porosa baseado nos parâmetros geométrios 

medidos das seções transversais do objeto de interesse. Este é conhecido como método da Gaussiana 

trancada, que utiliza os dois primeiros momentos da função de fase ZQ (X), que são a porosidade 
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Figura 3-35: Ilustração de abertura com duas erosões seguidas de duas dilataçoes, mostrando as 
modificações sofridas pela estrutura porosa durante estes processos. Na situação mostrada na parte 
de cima da figura, a estimação de tamanho de poros e distribuição destes. Na situação mostrada 
abaixo, a estimação do tamanho de garganta de poro e distribuição destas [28]. 
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representada por cfi e função de autocorrelação denotada Rz (u), para reconstruir a estrutura 3D. 

Inicialmente considera-se um campo randômico X (x) onde x = (i, j , fc)éa representação da 

posição de um pixel no espaço discreto Z3. As variáveis X(i,j,k) obedecem uma distribuição 

Gaussiana normal (média igual a 0 e variância igal a 1), mas não correlacionada. Pode-se aplicar 

um operador linear ao campo X (x) para gerar um campo Y (x), sendo que este operador pode ser 

definido por um conjunto de coeficientes a (u'), com u' = (r, s, t) onde u' pertence a um domínio 

cúbico finito [0, Lc] . Indo além deste domínio a (u') = 0. Já o parâmetro Lc está associado ao 

comprimento de correlação A, correspondente ao deslocamento a partir do qual a autocorrelação 

normalizada se anula. O campo Y (x) é obtido com uma combinação linear envolvendo o campo 

X (x) da seguinte forma [12]: 

Y(i,j,k)= ^ a(r,s,t)X(i + r,j + s,k + t). (3.74) 
r,s,te[0,Lc] 

O campo Y (x) é gaussiano normal com uma correlação dada por: 

RY (u) = Y j a (r, s, t)a(r + u, s, t). (3.75) 
r,s,te[0,Lc] 

Para que o campo Y (x) apresente a correlação desejada para um campo binário, pois este ainda 

apresenta valores reais para suas variáveis, aplica-se um filtro não linear G da seguinte forma [12]: 

Z(x) = G [ y ( x ) ] . (3.76) 

O campo Y (x) é gaussiano normal sendo sua função de distribuição dada por [12]: 

Fy(2/) = 7^S-ooe=^dV' (3'?7) 

O operador G é definido de uma maneira que se a variável Y (i,j, k) assume o valor y, a variável 

Z (i,j, k) assume o valor z, sendo que: 

TI, se F„ W < ^ . (3.78) 
[ 0, se nao J 

Com isso, a média de Z (x) será igual a (j) e sua variância igual a [(f) — 4>2). A correlação do campo 
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Z (x) é relacionada com a do campo Y (x) por [12]: 

oo 

Rz (u) = £ C* [Ry («)]m (3-79) 

m=0 

Os coeficientes da equação acima são dados por: 

1 f + OO 

Cm = - j = J c (y) e~y /2Hm (y) dy (3.80) 

Sendo os polinômios de Hermite Hm (y) e o parâmetro c (y) dados por: 

Hm(y) = (-irey2^(e-y2/>) (3.81) 

c( ! / )= ^ (3.82) 

Os parâmetros de entrada para o processo de reconstrução 3D são a porosidade cf> e a autocorre-

lação normalizada Rz (u) obtidos nas imagens 2D. Sendo assim, é possível determinar Ry (u) pela 

equação (3.75) e resolver o sistema de equações apresentado para obter os coeficientes a(r,s,t). 

Para a equação (3.80) dos coeficientes Cm uma faixa de integração de -10 a +10 é suficiente para 

reconstrução 3D, sendo que acréscimos nesta não modificaram significantemente a estrutura obtida. 

E a série na equação (3.81) para Hm (y) se limita a 36 termos, sendo que valores maiores também 

não afetam a reconstrução. 

Toda a análise mostrada para reconstrução 3D foi realizada no domínio espacial, sendo que os 

cálculos para resolver o sistema de equações para obtenção dos coeficientes a(r,s, t) geradores do 

campo Y (x) que com o posterior truncamento gera o campo Z (x), não são simples. E quanto mais 

correlacionadas são as estruturas sob análise, mais tempo computacional será exigido na realização 

da combinação linear que realiza a transformação X (x) —> Y (x)- Sendo assim, uma forma de 

contornar estes problemas é gerar o campo Y (x) diretamente de sua autocorrelação Ry (it) sem 

realizar a transformação X (x) —• Y (x). Consegue-se isto fazendo a transformada de Fourier de 

Ry (u) obtendo diretamente o campo V (x). Para o caso 2D o par de transformadas de Fourier 

discreta é: 

%{f(x,y)} = f(u,v) e %-1{f(u,v)} = f(x,y), (3.83) 

onde as variáveis (x, y) e (u, v) se referem aos domínios espacial e tranformado em freqüência, 
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respectivamente. A transformada em sua forma exponencial é: 

f(u,v)= f(u,v) e^u'v\ (3.84) 

onde o módulo / (u, v) é denominado espectro de Fourier (Fourier spectrum) de / (x, y) e tp (u, v) 

é o ângulo de fase. O quadrado do espectro de Fourier é conhecido como espectro de potência 

(power spectrum) de / (x, y) ou seja: 

p[f(x,y)] = \f(u,v)\\ (3.85) 

A transformada de Fourier da função de autocorrelação Rf (u) de um campo / (r) é o espectro 

de potência do campo, sendo isto conhecido como teorema de Wiener-Khinchin [12]: 

Rf(p) = Q{Rf(u)} = \Z{f}\2. (3.86) 

Sendo assim, todo o processo e reconstrução pode ser resumido como [12]: 

1) A porosidade 4> e a autocorrelação normalizada Rz (u) são medidas na imagem 2D; 

2) A partir de </> e Rz (u) determina-se Ry (u) pela equação (3.75); 

3) O espectro de potência do campo Y é determinado pela transformada de Fourier de Ry {u), 

teorema de Wiener-Khinchin, utilizando-se um algoritmo de transformada rápida de Fourier. O 

espectro de Fourier é então obtido do espectro de potência; 

4) O ângulo de fase do campo Y é gerado randomicamente com uma distribuição uniforme entre 

Oe 2TT; 

5) O campo Y (x) é obtido pela transformada inversa de Y (p), Y (x) = Q _ 1 l Y (p) l; 

6) O campo Z (x) é obtido com o filtro não linear G, mostrado na equação (3.76). 

A figura (3 — 36) mostra a visualização de uma microestrutura reconstruída com o método da 

Gaussiana Truncada. 

Enfim, um dos parâmetros que deve ser levado em conta na reconstrução 3D é definir um fator 

de amostragem n, de forma a se considerar apenas os deslocamentos separados por (n — 1) pixels 

em Rz (u). Assim, somente um ponto de autocorrelação é tomado em cada n pontos. O segundo 

parâmetro ( é o número de pontos onde a autocorrelação é considerada, por exemplo, Rz (u = 0), 

Rz (u = n), Rz (u = 2n), ..., Rz (u = £n). E também, para uma imagem, o comprimento de cor

relação A e o comprimento por pixel (em imagens microtomográficas dado em ^m/pixel) a são 
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Figura 3-36: Aspecto geométrico da microestrutura reconstruída utilizando o método da Gaussiana 
Truncada [12]. 
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fixados. Com isto, na reconstrução de um cubo de dimensões Nx = Ny = Nz = N, este terá um 

tamanho linear de Nan. 

Porosidade Característica com Microtomografia de Raios X 

A microtomografia de raios X, comprovadamente mostra ser uma ferramenta poderosa para análises 

não destrutivas de um meio poroso, fornecendo informações das porosidades locais e da distribuição 

de tamanho de poros de uma estrutura complexa [2] [28] [37]. A característica física que primeiro 

vem à mente, quando se pensa em materiais porosos, naturalmente é a porosidade total, sendo que 

qualquer software de análise de estruturas de imagens 2D ou 3D deve ser capaz de rapidamente 

determiná-la. Tanto para as imagens das seções transversais, quanto para a imagem reconstruída 

tridimensional a operação de cálculo de porosidade total ou global é bastante simples. No caso 

das imagens 2D, conforme visto na seção anterior, a porosidade (f> nada mais é do que o primeiro 

momento da função de fase ZQ (X). Em outras palavras, a porosidade de uma imagem binarizada, 

que representa a estrutura interna do material com as fase porosa e sólida bem distingüidas, é a 

fração entre o número de pixels pertencente à fase poro e o número total de pixels que formam a 

imagem. De forma mais sintética: 

i ^pixels fase poro ,0 0„\ 
<t>2D — \6X>() 

^•pixels total 

Da mesma forma se obtém a porosidade total de uma imagem 3D, mas agora considerando 

voxels que são os elementos de volume constituintes da imagem. Sendo assim em três dimensões: 

i ^"voxels fase poro 
<PZD = — 

"•voxels total 

Já a distribuição de tamanho destes poros é obtida pelos métodos utilizando morfologia matemática 

(erosão/dilatação) já descritos na seção anterior. 

(3.88) 
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Capítulo 4 

Materiais e Métodos 

Descrição do Aparato Experimental de Atenuação de Raios Gama 

Nas medidas por atenuação de raios gama foi utilizado um arranjo experimental tal qual mostrado 

na figura (4 — 1). 

Na figura (4 — 1) podemos observar que foi utilizada uma fonte de 2AlAm cuja energia é 59,5412 

keV. A amostra foi colocada sobre uma mesa micrométrica XYZ. Um conjuto de colimadores de 

chumbo de espessuras e diâmetro de orifício diferentes foi usado para evitar divergência do feixe 

de radiação. Para medir a quantidade de fótons de raios gama provindos da fonte de 241Am um 

detetor de cintilação NaI (TI) foi utilizado, conectado a um tubo foto-mutiplicador. Conectado ao 

foto multiplicador há um conjunto de módulos eletrônicos padrão para espectrometria gama onde 

estão uma fonte de alta tensão MICRONAL modelo 1023A e um amplificador de sinal, como fica 

mais claro pela figura (4 — 2). 

Já na base do fotomultiplicador há um pré-amplificador de sinal ORTEC modelo 276, que possui 

um pulso de saída com subida rápida com o aspecto visto na figura (4 — 2). Depois este sinal foi 

injetado em um amplificador para espectrometria ORTEC modelo 673 onde além de sofrer mais 

uma amplificação o sinal é remodelado adquirindo a forma aproximada mostrada na figura (4 — 2). 

Finalmente o sinal foi enviado para um multicanal ORTEC modelo 7100 de 1024 canais, onde foi 

possível obter o espectro de radiação da fonte utilizada. Toda a eletrônica padrão estava conectada 

a um Minibin e fonte de alimentação ORTEC modelo 4001M. 
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Figura 4-1: Visualização do aparato experimental utilizado para transmissão de raios gama. 

Pré-Amplificador Amostra 

Módulo 
Amplificador 

A 

Multicanal 

Fonte de 2t1Am 

Colimadores de Chumbo 

Fonte 
de 

Alta Tensão 

Figura 4-2: Diagrama em blocos do sistema de transmissão gama. 
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Figura 4-3: Cadeia de decaimento do 2UAm [13]. 

Características da Fonte Radioativa 

Como fonte de radiação foi utilizado o 241Arn, de 100 raCi, encapsulada em um disco de metal, mod

elo AMC 66 da Amershan International Limited. A figura (4 — 3) mostra a cadeia de decaimento 

do 241Am. 

O M1Am decai para o 237Np por decaimento a e o núcleo filho se desexcita emitindo radiação 

gama. Para as medidas por transmissão, foi utilizada a linha gama de 59, 5412 keV. A figura 

(4 — 4) mostra o esquema de decaimento do Am. 

Na figura (4 — 4) vemos em preto as linhas gama com maior probabilidade de decaimento, sendo 

que a linha usada neste neste trabalho tem uma grande probabilidade de ocorrência, contribuindo 

com 84, 5% dos fótons gama detectados. O espectro total do 241Am pode ser visto na figura ( 4 - 5 ) . 

Estão na figura (4 — 5) os vários picos de decaimento do 241Am em função da energia obtidos 

com um detetor de GeLi. 
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Figura 4-4: Esquema de decaimento do Am para o Np [13]. 

71 



r r 

CO 

O 
r+ 
1-1 
O 
a o 

i* 

O 

a-
a o 
v o 

O 

O 
a> 

^o7 -! 

IO6 -

10s 

IO4 -

2 
rs 
O 
" | i o > -
ffl 
CR 
10 
c 
o 

O IO2 -

10' -

10° -

1 0 ' -

< 
15 

S^ 

m 

— 

> 
00 

- _ — - J -

-.—-__. 

1-.... 

ü̂ 

— : • „ . : 

59 

" " • 

_ . 

1 • 

— »• •— •—•< 

——:. 

u 59
7 

£=====$^ 
—-^f3 

, 1 

7** 

100 200 
1600 1700 

_ „ _ _ _ _ 

«2 

— 2̂  . T 

i 1 

JM 
#* i • 

__: . „ 

1?«;„ 
i t 

> 

"" ~ ~ T ~ 0 ) 

- X • * " 

z = = 

2 

"f S" 
ILSL 

„____; _ _: 1 

/ L M 

< 

tig-Si 
t i——•'" . . ;„ , . . ;_ 

662 

. t£ _ . . - , 

j 

in 
(O 

L 

—— ' 
-a 

f 

„ , ] 

r*. 

*"*^*^ £ K <o ^ 3 í 
t. * »•<*< J £ 

722 

'1 «* fl 
1 CD 11 

1 l 
f " ^ ' i ; 

'^tá|»i.^L r « « * p 

w - ™ — * ~ 

é 

:to_gjza! 
•<R-p—+ ^O-f 1 

^ 

— 

h 

1—^.ifr «> 
| | ' GO 

'.f<á VI *4k 
-*•-+.—>* H j ! 

_ _ ™ : — _ _ „ 

3: 

•soot-

Oi 

*r m Í 

41 . - * l 1 * « - * * - * * « : 

* * i f c i 7 

$5 

K 
• ~ *L 

— - — 

r i * i * * 
i^vmx 
- i . 

• " 
' - « - • • • - ' " * • -

; 

= 36» = 
l ü -

l/rf 

:——— 

1 T C 
S/b 

^ ' Í2° 

"tlT 
íltt jwyj, 

• 

— 

, -. 
sT^r-pr 
_^ Li_>_4 

1& 

Kg:= 
li ^ 
mÃ. ^ 

• 

_ * . _ + — 

300 400 500 600 700 SOO 900 1000 1100 
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 

Número do Canal 
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Amostra 

— • — • Radiação primária 
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de 

Radiação 

_ . Amostra 
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1 ^ 1 1 • 
Fonte B i 
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— • — • Radiação primária 
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H U B . , ' -

WÊÊÊ H H Detetor 
Colimador 2 de 

Radiação 

Figura 4-6: Efeito da colimação no feixe de raios gama detectado A) sem colimação B) com coli-
mação. 

Colimação 

A colimação do feixe de raios gama é de suma importância para que as medidas possam ser realizadas 

em um aparato dito com uma "boa geometria". A blindagem de chumbo evita que raios gama 

estranhos à experimentação ou mesmo elétrons espalhados alcancem o detetor sendo contados. A 

figura (4 — 6) mostra o que ocorre em dois arranjos experimentais, sem e com colimação. 

Como se vê na figura (4 — 6) A) fótons de raios gama espalhados na amostra, elétrons ejetados 

desta ou mesmo radiação externa, acaba alcançando o detetor gerando um número de contagens 

gama falso. Já na figura (4 — 6) B) fica claro que a colimação diminui o ângulo sólido sendo que a 

probabilidade de que fótons espalhados ou elétrons alcancem o detetor torna-se mínima. A figura 

(4 — 7) mostra mais detalhes do arranjo de colimadores utilizado neste trabalho. 
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Figura 4-7: Geometria do arranjo de colimação utilizado nas medidas de transmissão gama. 

Característ icas d o D e t e c t o r 

Para efetuar a contagem de fótons de raios gama foi utilizado um detetor cristalino inorgânico 

de iodeto de sódio NaI (TI) sendo que o TI serve como impureza ativadora. Este é um detetor 

de cintilação pois realiza a conversão da energia cinética dos fótons incidentes em luz. Estes 

fótons luminosos por sua vez serão enviados a um fotocátodo do tubo foto-multiplicador, onde 

serão gerados foto-elétrons finalizando a deteção da radiação. Sendo assim, é necessário escolher 

corretamente o conjunto detetor e foto-multiplicador. para que o espectro luminoso do primeiro 

esteja completamente dentro da sensibilidade espectral do segundo. A figura (4 — 8) mostra o 

espectro gerado por alguns cristais inorgânicos mais comumente usados. 

Pode-se ver claramente pela figura (4 — 8) que o espectro de emissão do iodeto de sódio está 

completamente dentro das sensibilidades espectrais dos dois foto-multiplicadores mostrados. Uma 

das desvantagens deste cristal inorgânico é ser higroscópico, o que faz com que estes devam ser 

encapsulados evitando contato com o ar. Por outro lado são muito vantajosos por terem um alto 

poder de parar a radiação devido a sua alta densidade e grande número atômico. Eles também 

tem as maiores saídas de luz, garantindo uma melhor resolução de energia. São então ideais para 

detecção gama, elétrons de alta energia e positrons. O tempo de resposta deste cintilador, ou seja, 

o tempo que leva para ocorrer o decaimento de elétrons que foram excitados pela radiação incidente 

é de aproximadamente 500ns. A figura (4 - 9) mostra uma tabela com as características de alguns 

cintiladores inorgânicos para comparação.O detetor usado foi o modelo Teledyne Isotopes NaI (TI) 

- modelo 905-3, de 2" x 2", conectado a uma base fotomultiplicadora. 
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<2> Comprimento de Onda (nm) 

Figura 4-8: Espectro de emissão de luz para diferentes cristais inorgânicos [41]. 
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Figura 4-9: Propriedades físicas de cintiladores inorgânicos cristalinos. a a temperatura de ni 
trogênio líquido [41]. 
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Figura 4-10: Diagrama esquemático de um tubo fotomultiplicador [41]. 

Fotomultiplicador 

O tubo fotomultiplicador faz a conversão de luz em uma corrente elétrica capaz de ser medida. A 

figura (4 — 10) mostra o diagrama de um fotomultiplicador típico.Como mostra a figura (4 — 10), 

logo na janela de entrada do fotomultiplicador temos um fotocátodo que libera elétrons por efeito 

fotoelétrico. Por isso, o detetor de NaI (TI) é acoplado diretamente á entrada do fotomultiplicador, 

pois são os fótons gerados na cintilação do detetor que sensibilizam o fotocátodo. Cada elétron do 

fotocátodo entra em um campo elétrico onde é acelerado e focalizado em direção a um primeiro 

dinodo, que dá início a emissão de elétrons secundários, que por sua vez irão ser acelerados para 

os dinodos subsequentes. A figura (4 — 11) mostra como estão arranjadas as linhas do campo 

elétrico entre o fotocátodo e o primeiro dinodo, configurando uma lente eletromagnética. Os elétrons 

secundários emitidos vão sendo acelerados de dinodo a dinodo, criando uma cascata de elétrons, 

que é finalmente coletada no anodo como uma corrente passível de ser amplificada e analizada. 

Fotomultiplicadores convencionais em geral contém 10 a 14 estágios, sendo que ganhos em corrente 

de IO7 podem ser obtidos. 

Na figura (4 — 12), as características de alguns fotocátodos usados em tubos fotomultiplicadores 

são mostradas em uma tabela. 

Na tabela da figura (4 — 12) estão colocados os comprimentos de onda de luz comtemplados 

pela sensibilidade do tubo fotomultiplicador e ainda o parâmetro conhecido como eficiência quântica 

que relaciona o número de foto elétrons criados pelo número de fótons de radiação incidentes no 

catodo. Quanto maior a eficiência quântica melhor a eficiência de detecção de radiação do tubo 
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Figura 4-11: Sistema de entrada óptico eletrônico de um fotomultiplicador típico [41]. 

Tipo de Catodo 

S1(C) 
S4 

S11 (A) 
Super A 
S13(U) 
S20 (T) 
S20R 

TU 
Bialcalino 

Bialcalino D 
Bialcalino DU 

SB 

Composição 

Ag - O - Cs 
SbCs 
SbCs 
SbCs 
SbCs 

SbNa - KCs 
SbNa - KCs 
SbNa - KCs 
SbRb • Cs 
Sb - K- Cs 
Sb - K- Cs 

Cs-Te 

X no pico de resposta 
(am) 
800 
400 
440 
440 
440 
420 
550 
420 
420 
400 
400 
235 

Eficiência quântfca 
no pico 
0,36 
16 
17 
22 
17 
20 
8 

20 
26 
26 
26 
10 

Figura 4-12: Características de alguns fotocátodos [41]. 

77 



Figura 4-13: Representação do sistema de eixos da mesa micrométrica utilizada no translado das 
amostras porosas. 

fotomultiplicador. Mas é claro que a eficiência final do tubo depende de vários outros fatores, tais 

como o material com que são feitos os dinodos, a configuração dos dinodos, a voltagem de operação, 

etc. que determinam se existirá linearidade entre a quantidade de fótons incidentes e a corrente 

medida no anodo. 

Em nosso experimento foi utilizado um tubo fotomultiplicador ORTEC - modelo 276 operando 

a 1150 V. 

Mesa Micrométrica 

Para posicionar a amostra durante cada ponto de medida sobre as amostras, foi usada uma mesa 

micrométrica, cujo esquema está mostrado na figura (4 — 13).Como pode-se ver, é um arranjo muito 

simples, que possibilita trabalhar com a amostra em três graus de liberdade. Cada eixo possui um 

micrômetro que permite que a amostra possa ser transladada em qualquer uma das direções em 
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Figura 4-14: Esquema que representa o sistema de microtomografia Fein Focus [30]. 

passos de no mínimo 0,001mm. Durante as medidas o eixo Y foi mantido fixo, sendo a amostra 

movida em X e Z. 

Descrição do Aparato Experimental Utilizado nas Medidas por Mi

crotomografia de Raios X 

Na obtenção das imagens microtomográficas das amostras cerâmicas, foi utilizado o sistema de 

Raios X Fein Focus que está no Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE da Universi

dade Federal do Rio de Janeiro. O tamanho focai deste equipamento é de 10 a 160 fim variando 

com a potência aplicada ao tubo de raios X. Sendo assim, este permite a obtenção de imagens 

micrométricas, isto é, imagens com pixels da ordem de fim. Aliado ao tubo de raios X existe um 

sistema eletromecânico, que translada a amostra nos eixos X, Y e Z, a rotaciona sobre o eixo X 

e em torno deste eixo. A translação no eixo Y varia o fator de magnificação da imagem obtida 

em cada seção da amostra. A figura (4 - 14) mostra uma diagrama esquemático do sistema Fein 

Focus.Na figura (4 - 14) veêm-se os braços mecânicos responsáveis pelos 5 graus de liberdade do 

sistema, a posição do tubo de raios X e sistema de detecção. Como o feixe de raios X é cônico, a 

detecção é feita com um intensificador de imagem com 9 polegadas de diâmero. O intensificador 
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Figura 4-15: Esquema do princípio de funcionamento do equipamento microfoco de tomografias em 
tempo real. 

faz a conversão dos fótons de raios X para fótons de luz visível que irão impressionar uma camera 

digital. Todo o sistema mecânico para posicionamento da amostra atua em sincronia com o sistema 

de captura de imagens ambos controlados por um computador com softwares apropriados para re

alização de tomografias tridimensionais. A figura (4 — 15) mostra um diagrama em blocos de todo 

o conjunto. 

As figuras (4 — 16) a (4 — 18) mostram fotografias dos principais componentes do sistema Fein 

Focus. 

Características do Tubo de Raios X 

Em seção anterior já foi discutido como raios X são produzidos em tubos de Coolidge por aceleração 

de elétrons, sendo que o tubo usado no sistema Fein Focus também segue este princípio básico, mas 

com um acréscimo de sofisticação. Em um tubo de raios X chamamos de ponto focai o local onde 

o feixe de elétrons incide no material alvo, sendo que a extensão deste é que determina a resolução 
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Figura 4-16: Aspecto externo do sistema microtomográfico Fein Focus. 1) Janela para colocação 
de amostras. 2) Joysticks de controle de posicionamento da amostra. 3) Sistema de aquisição, 
processamento e visualização de dados. 

Figura 4-17: Visualização interna do sistema Fein Focus. 4) Tubo de raios X com sistemas de vácuo 
e refrigeração. 5) Ponto de saída do feixe cônico. 
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Figura 4-18: Visualização interna do sistema Fein Focus. 6) Porta amostra sobre o sistema de 
rotação. 7) Sistema eletromecânico de translação X, Y e Z. 

Figura 4-19: Vista do intensificador de imagem do sistema de detecção bidimensional. 8) Corpo do 
intensificador. 9) Janela de entrada. 10) Janela de saída, onde será conectada uma camera CCD 
para registro da imagem. 

82 



Gancho Pontiagudos 

Forma de Flecha 

Figura 4-20: Tipos de filamentos que podem ser utilizados em tubos de raios X microfoco. 

espacial da projeção radiográfica. Já a resolução de contraste das imagens geradas depende do 

espectro de energia gerado pelo tubo, ou seja, a capacidade de penetração da radiação na amostra 

ou atenuação de partes do espectro nesta, o que permite discriminar melhor ou não regiões com 

diferentes coeficientes de absorção. No sistema microfoco é possível ajustar e otimizar a dimensão 

do foco e distribuição do espectro de energia de forma a obter imagens tridimensionais de pequenas 

estruturas. 

Para obtenção de um pequeno ponto focai, é necessário que tenhamos uma fonte de emissão 

de elétrons tão pequena quanto possível. Já que a fonte emissora em um tubo de raios X é um 

filamento metálico fino aquecido a figura (4 - 20) mostra alguns tipos de filamentos usados em 

microtomografia.Como é característica dos metais possuírem elétrons livres na banda de condução, 

o aquecimento já é capaz de fornecer a estes energia cinética suficiente para que deixem o filamento. 

Funções t rabalho de 1 a 5 eV j á são suficientes para que isto ocorra. Os filamentos são feitos de 

tungstênio ou ligas deste com diâmetros da ordem de 0,2 mm. O tubo Fein Focus usa um filamento 

em forma de gancho que garante u m feixe eletrônico finamente focalizado, de forma que os outros 

tipos de filamento são reservados a aplicações especiais. 

A redução do ponto focai t ambém leva a redução da potência do feixe de elétrons, pois estes 

convertem menos de 1% de suas energias cinéticas em raios X, sendo o restante dissipado em calor 

no material alvo. Como o feixe está muito concentrado em um ponto é necessário que haja a 
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Figura 4-21: Esquema do canhão de elétrons mostrando o campo eletrostático de aceleração formado 
dentro do Cilindro de Wehnelt. 

dissipação deste calor, que é conseguida com um sistema de refrigeração (resfriamento com água). 

A teoria da dissipação térmica de pequenos volumes diz que o produto da capacidade térmica de um 

alvo específico (W/mm2} e o diâmetro do ponto focai é constante. Portanto menores pontos focais 

permitem grandes concentrações de potência, ou seja, a potência não deve ser reduzida no mesmo 

grau que a redução na área do ponto focai, mas somente em proporção ao diâmetro do ponto focai. 

Devido a isto é que tubos microfoco com pontos focais da ordem de micrometros podem ser operados 

a taxas de dose práticas. Na figura (4 — 21) está mostrado o arranjo conhecido como canhão de 

elétrons.Pode se ver na figura (4 — 21) a parte do tubo conhecida como cilindro de Wehnelt ou grade 

devido à tecnologia eletrônica do tubo. O catodo, onde está o filamento, fica isolado dentro deste 

tubo e sob alto potencial negativo. O anodo é conectado ao encapsulamento do tubo e aterrado por 

razões de segurança. O cilindro de Wehnelt possui a função de proporcionar a existência de um 

potencial negativo regulável, diferente do aplicado ao catodo e também controla o fluxo dos elétrons 
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emitidos pelo catodo permitindo que estes passem por uma abertura em sua extremidade ou sejam 

completamente bloqueados. As linha equipotenciais vistas na figura (4 — 21) formam uma lente 

eletrostática que focaliza os elétrons num ponto determinado. Um desenho otimizado dos eletrodos 

e a escolha correta da tensão da grade do tubo de Wehnelt é que determinam a qualidade do canhão 

de elétrons com relação ao feixe de elétrons através da seção transversal comprimida na região de 

transposição (que fica no orifício de saída do feixe) e ao fator de brilho. Este último fator denota 

a densidade de fluxo de eletrônico emitida por uma fonte de elétrons dentro de um elemento de 

ângulo sólido, ou seja 

R = ^ , (4.1) 

onde i c é a densidade de corrente no ponto de menor seção de choque do feixe de elétrons e as 

ângulo do feixe divergente, de elétrons. Quanto menor o diâmetro do feixe de elétrons na região 

de transposição melhor funciona o sistema óptico de elétrons subsequente, minimizando possíveis 

aberrações na imagem obtida. Valores típicos da região de transposição estão em torno de 20 a 

100 /im. A figura (4 — 22) mostra o esquema completo do tubo de raios X microfoco.Agora está 

mostrado na figura (4 — 22) a disposição do tubo de Wehnelt sendo que, fica claro que o anodo serve 

somente como eletrodo de aceleração lançando os elétrons por uma abertura na direção do alvo na 

forma de um feixe fino e um pouco divergente. Os elétrons só podem ser acelerados até o ponto 

ern que deixam o tubo porque devem teoricamente seguir adiante, até o alvo, todos com a mesma 

energia cinética. No restante do percurso estes entram em um campo precisamente ajustado que faz 

a focalização eletromagnética, de forma que estes atinjam a superfície do alvo concentrados sobre 

a menor área de focalização possível. As lentes eletromagnéticas devem ser reguladas com extrema 

precisão por que do contrário causam aberrações na imagem diminuindo o poder de resolução do 

sistema. Depois de atingir o alvo os raios X saem do tubo em um feixe cônico através de uma janela 

de Berílio. 

Características do Sistema de Detecção de Raios X 

O sistema de detecção é dito bidimensional ou plano, que possui a vantagem de que o resultado de 

cada passo de medida tomográfica é uma imagem (radiografia), que é retroprojetada contribuindo 

para a reconstrução em três dimensões. A combinação do sistema microfoco com a detecção bidi

mensional possibilita a obtenção de imagens 3D com grande resolução espacial. Já a resolução 

de contraste está ligada com a qualidade do detector e espectro de energia do feixe de raios X. 
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Figura 4-22: Esquema da estrutura do tubo de raios X microfoco. 

86 



Cintliador 
Primário 

hv 

hv 
Fótons de 
Ratos X 
do Tubo 

Janela 
de 

Entrada 

-H^-H-M 
- Alta Tensão 

Cintilador 

Fótons 
». dejm 

do 
Cintilador 

Secundário 

Figura 4-23: Esquema do dispositivo intensificador de imagem usado na detecção de raios X. 

A figura (4 — 23) mostra os constituintes do intensificador de imagem usado na detecção do feixe 

de raios X.O intensificador de imagem possui uma forma cilíndrica sendo mantido vácuo em seu 

interior. Os fótons de raios X ent ram pela janela de entrada, que é feita de folhas finas de alumínio 

ou t i tânio com espessuras de 0, 25 a 0, 50 mm. Logo em seguida estes fótons atingem a camada do 

cintilador primário, que é feito de iodeto de césio dopado com sódio [CsI(Na)}, que está depositado 

sobre um substrato de alumínio. Este iodeto de césio crece com uma estrutura monocristalina, com 

células medindo 0,005 mm de diâmetro e até 0, 5 mm de comprimento. Já o substrato de alumínio 

possui cerca de 0, 5 mm de espessura. O cintilador dependendo do intensificador, tem 15 a 40 cm 

de diâmetro. O césio e o iodo absorvem bem raios X sendo que seus cotovelos K são 36 e 33 keV 

respectivamente. O iodeto de césio produz uma luz azul após a interação da radiação incidente que 

é diretamente dirigida ao fotocatodo. Para fazer o acoplamento óptico entre o cintilador primário e 

o fotocatodo, deposita-se entre estes uma finíssima camada de aproximadamente 2 nm de oxido de 

índio. O fotocatodo é composto de ligas de antimônio e césio (SbCsz), emitindo fotoelétrons após 

absorção da luz provinda do cintilador. Os fotoelétrons encontram em seu caminho um campo de 

focalização eletrônica para que estes atinjam o cintilador de saída e uma tensão de aceleração de 

25 a 35 kV. A corrente fotoeletrônica é da ordem de 10~8 a 1 0 - 7 . É interessante se notar que o 

cintilador primário e o fotocatodo são curvos, sendo que isto visa minimizar efeitos de distorção na 
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imagem que já aparecerá invertida sobre o cintilador secundário. O intensincador também permite 

que se varie o fator de ampliação da imagem variando-se a tensão dos eletrodos da óptica eletrônica. 

O cintilador secundário funciona de maneira parecida a uma tela de tubo de imagem de TV, sendo a 

camada cintiladora feita com sulfeto de zinco e cádmio dopado com prata [ZnCdS (Ag)} conhecido 

como fósforo P20. Este fósforo depositado sobre a janela de saída emite uma luz verde quando 

absorve elétrons acelerados, possuindo uma espessura de 0,005 mm e diâmetro de 25 a 35 mm. 

Entre a janela de saída e a camada cintiladora ainda há uma camada de filme fino de alumínio que 

serve para refletir a luz de volta em direção à janela de saída, para que nenhum fóton luminoso 

retorne para dentro do intensincador excitando o fótocatodo. A janela de saída é de vidro com 15 

mm de espessura e camada anti-reflexiva, janela de vidro pintado ou composta de fibras ópticas, 

tudo objetivando minimizar a dispersão e a reflexão de luz. E enfim, para registrar e processar a 

imagem o intensincador é acoplado a um camera digital CCD, de onde a imagem plana será enviada 

a um micro computador para modelação e reconstrução 3D. 

Espumas Cerâmicas SiC 

Para a análise da estrutura porosa por meio de processos microtomográficos, foram usadas amostras 

de espumas cerâmicas SiC (Carbeto de Silício), produzidas pelo Grupo de Engenharia e Mi-

croestrutrura de Materiais, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal 

de São Carlos, São Carlos, SP. Sua composição química é SÍC-AI2O3, fabricadas utilizando-se uma 

espuma cilíndrica polimérica como base e queimadas a 1700 °C. As amostras foram cortadas em 

pequenos paralelepípedos para que as microtomografias pudessem ser realizadas. As amostras anal

isadas tinham 60, 75 e 90 ppi. A figura (4 — 24) mostra uma fotografia da espuma cerâmica de 90 

ppi usada neste trabalho. 

Para as medidas por transmissão de raios gama simples foram usadas as cerâmicas produzidas 

em São Carlos com 20, 30, 60, 75 e 90 ppi. A figura (4 — 25) mostra a fotografia da espuma cerâmica 

de 20 ppi.Também foram usadas duas amostras de espumas cerâmicas SiC produzidas pela ERG 

Inc. Materials and Aeroespace Corporation, com composição química e fabricação diferentes das 

anteriores. A figura (4 — 26) mostra o aspecto destas espumas cerâmicas com 45 e 80 ppi. 
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Figura 4-24: Aspecto da superfície porosa da espuma cerâmica SÍC-AI2O3 de 90 ppi utilizada, pro
duzida pelo Grupo de Engenharia e Microestrutrura de Materiais, do Departamento de Engenharia 
de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. 
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Figura 4-25: Aspecto da superfície porosa da espuma cerâmica SÍC-AI2O3 de 20 ppi utilizada, pro
duzida pelo Grupo de Engenharia e Microestrutrura de Materiais, do Departamento de Engenharia 
de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. 

Figura 4-26: Aspecto da superfície porosa das duas espumas cerâmicas SiC utilizadas na transmissão 
gama, fabricadas pela ERG Inc. Materials and Aeroespace Corporation, com 45 e 80 ppi. 
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Figura 4-27: A) Aspecto da superfície porosa da espuma de alumínio de 10 ppi. B) Aspecto 
da superfície porosa da espuma de alumínio de 30 ppi. Ambas utilizadas na transmissão gama, 
fabricadas pela ERG Inc. Materials and Aeroespace Corporation. 

Espumas de Alumínio 

A técnica de transmissão de raios gama, também foi aplicada em espumas de alumínio fabricadas 

pela ERG Inc. Materials and Aeroespace Corporation (U.S.A.), usando uma técnica de solidificação 

direcional Foram usadas espumas 6101 cuja composição da liga em porcentagem de peso é 8, 9 % 

Al - 0,6 % Mg - 0, 5 % Si [29]. As amostras de espumas usadas tinham 10, 20, 30, 40 e 45 ppi, 

sendo que a figura (4 — 27) mostra o aspecto das espumas de alumínio de 10 e 30 ppi. 
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Porosidade Total com Transmissão de Raios Gama 

Para medir a porosidade total, tanto das espumas cerâmicas quanto das espumas de alumínio, 

foram medidos os coeficientes de atenuação linear de raios gama de 20 pontos sobre o corpo das 

amostras. Para tanto foi utilizada a mesa micrométrica já descrita, sendo a amostra deslocada nas 

direções X e Z milimétricamente. A figura (4 — 28) mostra como as medidas ponto a ponto foram 

realizadas para a espuma de alumínio de 30 ppi e a espuma SiC de 90 ppi. 

Aqui, cada ponto dá a atenuação linear que o feixe de radiação sofre à medida que cruza a 

amostra. Os valores de porosidade calculados de cada uma destas regiões variam de acordo com a 

quantidade de poros e sólido atravessados pelo feixe ao longo da espessura do material, de forma 

que a porosidade global é obtida da média sobre todos os pontos de atenuação de feixe. Como 

pode ser observado na figura (4 — 28), as amostras de espumas cerâmicas e de alumínio tiveram 

seu coeficiente de atenuação medido primeiro em uma linha com dez pontos na direção X, sendo 

os dez pontos seguintes obtidos com deslocamentos de 2 mm para baixo na direção Z. No caso da 

amostra SiC de 90 ppi o deslocamento entre cada ponto no eixo X foi de 1 mm devido aos poros 

deste material serem pequenos. Para garantir uma boa estatística nas medidas de coeficiente de 

atenuação, tanto 7 quanto 7o, para cada ponto, foram medidos com mais de 100.000 contagens 

(desvio estatístico de 0,1%), de forma que o tempo para cada medida foi de 2,5 min. O valor de 

7o foi medido antes do início da tomada de medidas, a cada dois pontos da medição de 7 e após 

o término do processo. Quatro valores de 7Q foram medidos em cada momento citado. Também 

em cada ponto sobre as amostras, se realizaram quatro medidas de 7, tornando possível calcular 

80 valores de coeficiente de atenuação linear destas. Foram medidos 20 valores de espessura para 

cada amostra com o uso de um paquímetro de precisão, sendo a média destas utilizada no cálculo 

dos coeficientes de atenuação. 

A porosidade em cada ponto foi calculada pela equação (3.56) [32]: 

sendo fis o valor do coeficiente de atenuação linear medido em cada ponto das amostras. O valor de 

/i„ (coeficiente de atenuação linear de partícula), foi determinado de maneira diferente para cada 

tipo de amostra utilizada. 

Para as amostras de espumas de alumínio foi usado o software WinXcom [17], que calculou o 

coeficiente de atenuação de massa para a energia gama de 59,53 keV, da liga 6101 fabricada pela 
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Figura 4-28: Esquema das medidas de coeficiente de atenuação linear de 20 pontos sobre as amostras 
porosas. A) Medidas sobre a espuma de alumínio de 30 ppi, com deslocamentos de 2 m m no eixo 
X e u m de 2 m m no eixo Z. B) Medidas sobre a espuma SiC de 90 ppi, com deslocamentos de 1 
m m no eixo X e um de 2 mm no eixo Z. 
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ERG Inc., baseado em sua composição química [29]. Foram feitas 5 medidas da massa e volume 

da espuma de 10 ppi, de onde se calculou a densidade da liga. Com isto foi calculado o valor de 

fip para as espumas de alumínio, multiplicando-se o coeficiente de atenuação de massa dado pelo 

software WinXcom pela densidade medida para a liga. 

Para as espumas cerâmicas SiC produzidas pela ERG Inc., o coeficiente de atenuação de massa 

também foi obtido com o software WinXcom, baseado na composição química do material obtida 

na home-page do fabricante. A densidade da cerâmica sólida (maciça) também foi fornecida nas 

especificações de fabricação, sendo que o coeficiente de atenuação linear /x„ foi calculado da mesma 

forma que para as espumas de alumínio. 

Para as amostras de SÍC-AI2O3 produzidas na Universidade Federal de São Carlos, foi utilizado 

o valor de fxp medido sobre uma pastilha sólida do material cerâmico. Para esta foram medidos 

cinco valores de coeficiente de atenuação linear e obtido o valor médio. 

Com os valores de fis obtidos, foram calculados 80 valores de porosidade para cada amostra. 

Gráficos do perfil de porosidade ao longo dos pontos medidos foram construídos para observação 

da variação desta dentro da região avaliada. 

E finalmente a porosidade total de cada espuma foi obtida com a média sobre os 80 valores de 

porosidades locais obtidos para cada amostra. Na seqüência foram também obtidos os desvios da 

média com 95% de confiança (2 desvios padrão) para cada espuma. 

Método de Rejeição de Dados 

A precisão nos valores de coeficiente de atenuação linear medidos na técnica de transmissão de 

raios gama simples está sujeita a erros que podem ser sistemáticos, se surgem do uso incorreto 

da aparelhagem por exemplo, ou aleatórios, que são devidos à fatores que o experimentador não 

pode controlar (falhas momentâneas no arranjo experimental, variações nas taxas de contagem de 

decaimento, pequenas diferenças na espessura do material analisado, e tc) . Sendo assim, é necessário 

definir um critério para rejeição de dados que se afastem muito do valor médio ou esperado de um 

conjunto de medidas. 

O método utilizado consiste inicialmente, na construção do gráfico de distribuição Gaussiana 

normalizada acumulada [3] dos dados de coeficientes de atenuação linear obtidos para cada amostra. 

É feito um ajuste linear em cima dos pontos contidos no gráfico, obtendo-se diretamente o valor 

médio dos valores de coeficiente de atenuação, desvio padrão Z e a correlação B? entre os pontos. 
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A necessidade da exclusão de dados é considerada ou não pelo valor obtido para R2. Quando os 

valores medidos de coeficiente de atenuação pertencem ao mesmo conjunto estatístico, o valor de 

R2 é maior que 0,9, ou seja, existe uma grande correlação entre todos os valores obtidos. Se R2 

for menor que 0,9 é certo que existem pontos que estão estatisticamente fora dos dados medidos, 

isto é, não devem representar o mesmo conjunto de medidas que os pontos restantes representam. 

Deve-se então excluir os pontos não correlacionados visando melhorar a correlação entre os valores 

restantes. Isto é feito plotando um gráfico de R2 pelo número n de pontos excluídos do conjunto 

de medidas. A construção deste gráfico se dá com a retirada dos pontos um a um do gráfico da 

distribuição Gaussiana normalizada e anotando-se o novo valor de R2 cada vez que um valor de 

coeficiente de atenuação é retirado do conjunto total de dados. Os pontos menos correlacionados 

devem ser retirados a partir dos extremos da distribuição, começando com aqueles que mais se 

afastam da reta de ajuste linear. No momento que o gráfico de R2 x n mostrar uma tendência de 

estabilização para o valor de R2(tender a um patamar), o ponto onde isto ocorre indica o número de 

pontos a serem excluídos para obtenção de uma boa correlação entre as medidas de coeficiente de 

atenuação linear. Com a exclusão feita, pode-se então recalcular o coeficiente de atenuação médio 

com maior confiança de que todos os valores usados fazem parte do mesmo conjunto de atividades 

experimentais. 

Microtomografia de Raios X 

A aquisição dos dados microtomográncos foi feita no Laboratório de Instrumentação Nuclear da 

COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com feixe de raios X cônico. As amostras de 

espumas cerâmicas microtomografadas foram as de SÍC-AI2O3 fabricadas em São Carlos, de 60, 75 

e 90 ppi. 

Foi usado um feixe de raios X dito branco, com energia de 50 keV e 0,3 mA para corrente de 

filamento, filtrado com uma janela de saída de Berílio. A resolução espacial na tela do intensificador 

de imagem era de 231 /xm sendo que a imagem foi magnificada de 4,32. Com isto, a resolução 

espacial (tamanho de pixel) do sistema é obtida dividindo 231 /xm pelo fator de magnificação, 

sendo esta de 53,48 íxm. Com isso cada voxel da imagem tridimensional é um cubo com 53,48 fim 

de aresta. A imagem foi obtida com um número de pontos por projeção igual a 600. O número de 

projeções foi 500. E o número de ângulos de rotação também foi 500. O tempo total de medida para 

cada amostra foi de 1,5 hs, sendo o tempo de medida para cada conjunto de pontos ou projeções 
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igual a 30 s. 

Para cada amostra foram obtidas 200 imagens, em tons de cinza, de seção transversal, varrendo 

ao todo uma região de 10,7 x 10,7 mm destas, já que cada pixel possui 53,48 \ivn. 

Porosidade Total e Reconstrução 3D Utilizando o Software Imago 

Para o pré-processamento e análise das imagens microtomográficas 2D obtidas, foi utilizado o 

software Imago versão 2.1 [19], desenvolvido pela Engineering Simulation and Scientific Software 

(ESSS) localizada no Parqtec Alfa de Florianópolis em parceria com o Laboratório de Meios Porosos 

e Propriedades Termofísicas de Materiais (LMPT) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis - SC) e com a Petróleo Brasileiro - Petrobrás. 

Todas as etapas de pré-processamento de imagens podem ser efetuadas com o Imago pois este 

possui ferramentas de corte de imagem, filtros de pré-processamento (Mediano, Passa Alta, Passa 

Baixa, etc.) e binarização de imagens em tons de cinza e coloridas. A figura (4 — 29) mostra a 

tela para o processo de binarização da imagem de uma amostra de rocha porosa, usando um nível 

de corte ou Threshold de 150 no histograma de tons de cinza desta.O software a princípio sugere 

automaticamente um nível de corte, mas possibilita que este seja variado manualmente, ficando a 

cabo do experimentador separar as fases poro e sólido. Todos os processos podem ser realizados 

sobre várias imagens ao mesmo tempo economizando tempo. Em nosso caso, devido a limitação 

da versão utilizada, as 200 imagens microtomográficas de cada amostra foram pré-processadas em 

blocos de 40 imagens por vez. Em cada conjunto de 40 imagens foi aplicado um filtro mediano 

(para melhor definir fase porosa e sólida removendo ruídos), e em seguida escolhia-se um nível de 

corte comum para cada conjunto de 4 imagens, sendo todas binarizadas na seqüência. 

O Imago também faz a caracterização geométrica da estrutura porosa do material utilizando as 

técnicas de análise de imagens já apresentadas anteriormente. E capaz de calcular as porosidades 

<f), a função de autocorrelação denotada por C ( t í ) e a distribuição de tamanho de poros de várias 

imagens ao mesmo tempo. Isto foi feito para cada conjunto de 40 imagens microtomográficas, sendo 

que foram obtidos 200 valores de (f>, e 200 gráficos de C (u) e distribuição de tamanho de poros 

para cada espuma cerâmica analisada. O software também possibilita a obtenção direta da média 

das porosidades e gráficos médios de C (u) e de distribuição de poros. Sendo assim, primeiro foi 

feita a média destes parâmetros para cada conjunto de 40 imagens microtomográficas, e depois, em 

outro arquivo, feita a média das médias dos cinco conjuntos de 40 imagens. Com isto foi obtida a 
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Figura 4-29: Tela do processo de binarização do software Imago, mostrando o aspecto da imagem 
binarizada da amostra de rocha porosa, com um nível de corte de 150 no histograma de tons de 
cinza. 

porosidade média das 200 imagens de cada amostra, que nada mais é do que a porosidade total 4>T 

destas. As autocorrelações e distribuições de tamanho de poro médias para as 200 fatias também 

foram levantadas, sendo estas usadas nos processos de reconstrução 3D. Todos os dados obtidos 

foram salvos em formato de arquivo de texto (.txt) para que os gráficos fossem montados com 

auxílio de outros softwares. As distribuições de tamanho de poro foram calculadas utilizando a 

métrica d.3_4 , que determina a forma dos elementos estruturantes das operações de morfologia 

matemática, sendo que todas são apresentadas em função do raio do poro. 

Já de posse dos dois primeiros momentos da função de fase Z^ (x) ((f) e C(u)), o software 

é capaz de reconstruir a estrutura porosa 3D utilizando o método da Gaussiana Trancada. O 

método de reconstrução foi realizado para as três espumas cerâmicas microtomografadas, baseado 

nos parâmetros médios obtidos. O software permite reconstruir a estrutura tridimensional com 

o número de planos 2D que se deseje e com fatores de amplificação de pixel diversos. Para as 

nossas reconstruções foi definido um número de planos igual a 200, igual ao que foi obtido nas 

microtomografias originais. Foram reconstruídas imagens com fatores de amplificação 1, 2 e 3, a 

fim de comparar as curvas de C (u) de cada uma das estruturas 3D geradas com a obtida da média 
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das 200 curvas das microtomografias. Um fator de amplificação 2 gera um pixel duas vezes maior 

que o original (106, 96 fim) e uma amplificação 3 três vezes maior (160,44 fim). Também foram 

construídos os gráficos de distribuição de tamanho de poros de seções planas de cada imagem 3D 

reconstruída, sendo estes também comparados com o gráfico de distribuição de tamanho de poros 

médio de todas as 200 imagens microtomográficas. 

E finalmente, com o uso de todos os valores de porosidade para as fatias 2D, foram construídos 

os gráficos de perfil de porosidade fatia a fatia, onde temos porosidade versus deslocamento na 

amostra. 

O software Imago ainda é capaz de calcular propriedades físicas da estrutura tridimensional , 

importantes em processos de fluxo de fluido, tal como a permeabilidade de um meio poroso. Porém 

esta análise não foi feita neste trabalho. 

Softwares Utilizados no Tratamento de Dados 

Após a obtenção das porosidades locais e totais das amostras sob análise, e também dos parâmetros 

para reconstrução 3D, outros softwares foram utilizados na análise de dados. 

A versão 1.0.1 do software WinXcom[17], foi usada para obtenção do coeficiente de atenuação de 

partícula das espumas cerâmicas SiC fabricadas pela ERG. Este foi desenvolvido no Departamento 

de Física da Universidade Técnica da Dinamarca, e dá os valores dos coeficientes de atenuação 

de massa e seções de choque dos vários processos de interação de raios gama com a matéria para 

elementos da tabela periódica e compostos químicos, em função da energia da radiação incidente. O 

software possui um banco de dados com valores experimentais e teóricos de coeficientes de atenuação 

de massa para um intervalo de energia de IkeV a lOOGeV, sendo em nosso caso usada a energia 

de decaimento gama de 59,53keV, característica do 241Am. 

O software Microsoft Excel [27], foi utilizado para todos os cálculos de coeficientes de atenuação 

linear, porosidades, médias e desvios nas medidas por transmissão gama. 

O software Microcal Origin versão 5.0[26], foi usado na construção de todos os gráficos apresen

tados nos resultados tanto para transmissão de raios gama quanto para microtomografia de raios 

X. 
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Capítulo 5 

Resultados e Discussão 

Correção do Tempo Morto 

Em medidas da contagem de número de fótons de raios gama que alcançam o detector, é necessário 

utilizar o sistema de detecção mais adequado para uma determinada fonte radiativa, de forma que 

todos ou a maioria dos fótons sejam registrados. Isto quer dizer que a eletrônica do sistema de 

detecção além de ser capaz de discriminar a energia gama utilizada, deve também possuir um tempo 

de resposta rápido que não permita que efeitos de sobreposição de pulsos (pile-up) de contagem 

ocorram, diminuido o número real de fótons. Ao tempo mínimo necessário para que o sistema se 

recupere após a deteção de um fóton, ficando pronto para detectar o próximo, se dá o nome de 

tempo morto. Em caso de fontes muito intensas, é então necessário calcular este tempo morto 

de forma a efetuar uma correção do número de fótons contados, pelo acréscimo daqueles que não 

foram detectados, caso a eletrônica de detecção não seja de resposta rápida. 

Em nosso caso, com a fonte de 2ilAm de 100 mCi, cada medida sobre as amostras durou 

aproximadamente 2, 5 min, sendo registradas mais de 100.000 contagens neste tempo. Isto gera um 

número de aproximadamente 666,7 cps (contagens por segundo), que estão dentro do tempo de 

resposta do sistema de detecção utilizado. O tempo morto da eletrônica utilizada neste trabalho 

foi medido por Pottker (2000) [33], sendo de 4,22 /xs. Sendo assim, não foi necessário fazer a 

correção do tempo morto em nenhum dos dados de número contagem obtidos durante a execução 

das medidas experimentais. 
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Figura 5-1: Gráfico da medida de resolução espacial do sistema de transmissão gama, de intensidade 
do feixe pelo deslocamento sobre o furo de 2mm de diâmetro do " phanton de lucite" [33]. 

Resolução Espacial do Sistema de Transmissão Gama 

A resolução espacial do sistema utilizado nas medidas por transmissão gama foi obtida por Pottker 

(2000) [33], com o uso de um "phanton de lucite", com furos de diâmetros 1, 2, 3, 4, 6 e 7 mm. Os 

furos de 1, 2 e 4 mm foram varridos pelo feixe gama em todo seu diâmetro e montados gráficos de 

intensidade do feixe pela posição deste na amostra. A análise dos gráficos mostrou que a resolução 

espacial do sistema de transmissão utilizado nas medidas dos coeficientes de atenuação linear das 

espumas cerâmicas SiC e de alumínio é de 2 mm de diâmetro. A figura (5 — 1) mostra o gráfico de 

número de contagens pelo deslocamento do feixe que comprova a resolução do feixe. 

O gráfico mostra bem claramente o pico de contagens entre os valores 2 e 4 mm, que corresponde 

ao diâmetro do furo. 

Calibração do Aparato Experimental com Medição do Coeficiente 

de Atenuação Linear do Alumínio 

A fim de testar a confiabilidade do aparato experimental usado nas medidas por transmissão de 

raios gama, foi medido o coeficiente de atenuação linear do alumínio. Este foi obtido com medidas 

em duas placas de alumínio de espessuras diferentes, uma com 2,084 ± 0,026 mm e outra com 3,246 
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Coeficiente de Atenuação 
Linear (cm ) 

Presente Trabalho 
0,7079 ± 0,0033 

Coeficiente de Atenuação 
Linear (cm"1) 

Software WinXcom 
0.6642 

Coeficiente de Atenuação 
Linear (cm"1) 

Pottker (2002)|281 
0,76 ± 0,01 

Figura 5-2: Tabela com a comparação dos resultados obtidos para coeficiente de atenuação linear 
do alumínio obtido, com o valor dado pelo software WinXcom e medido por Pottker [33]. 

± 0,057 mm. Foram medidos 8 valores de coeficiente em cada placa. Inicialmente era medido IQ 

e em cada ponto de medida mediu-se quatro valores de 7, obtendo-se um total de 32 valores de 

coeficiente de atenuação para cada placa. O valor total de /^ foi obtido do valor médio dos 64 

valores obtidos na duas placas, sendo que este está apresentado com dois desvios padrão da média 

(95 % de confiança) na tabela mostrada na figura (5 — 2). 

Na tabela da figura (5 — 2) pode-se observar que houve uma boa concordância entre o valor do 

coeficiente de atenuação obtido neste trabalho e aquele calculado pelo software WinXcom. Já para 

o que Pottker (2002) [33] obteve a concordância não foi tão boa, sendo que isto deve-se a diferenças 

no método experimental utilizado (flutuações estatísticas). De qualquer forma, pelo que foi obtido, 

podemos dizer que a geometria do arranjo experimental de transmissão gama está boa, fazendo 

com que este seja capaz de fornecer resultados satisfatórios para o coeficiente de atenuação linear 

de qualquer uma das amostras utilizadas neste trabalho. 

Resultados para Espumas de Alumínio (Transmissão de Raios Gama) 

O valor do coeficiente de atenuação de massa de partícula da figa metálica 6101 fornecido pelo 

software WinXcom foi 2,47 cm2/g. O valor medido para densidade da liga, usando uma espuma 

de alumínio de 10 ppi, foi de 2,11 ± 0, 22 g/cm3. Com isto calculou-se o coeficiente de atenuação 

linear de partícula cujo valor foi de 5,21 cm"1. 

Para todos os valores de coeficiente de atenuação linear fis obtidos para as amostras de espumas 

de alumínio foram montados gráficos de distribuição Gaussiana acumulada normal e feita a análise 

de R2. Nenhuma amostra apresentou medidas mal correlacionadas, de forma que nenhum ponto 

experimental foi excluído. A pior correlação foi entre os coeficientes de atenuação linear obtidos 

para a amostra de 30 ppi, sendo que a figura (5 — 3) mostra o gráfico de distribuição obtido para 

esta amostra. 
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Figura 5-3: Distribuição Gaussiana normal acumulada para as 80 medidas de coeficiente de atenu
ação linear obtidos sobre a amostra de espuma de alumínio de 30 ppi. 

O valor de R2 mostra que a correlação é boa, apesar de ser menor do que foi obtido para as 

outras espumas de alumínio. Pode-se ver claramente que os pontos no extremo superior do gráfico 

são os que mais se afastam da reta de ajuste, sendo estes os maiores responsáveis pela correlação 

obtida. Esta pode ser melhorada com a exclusão destes, mas isto não produz grandes mudanças 

no valor médio obtido para o coeficiente de atenuação linear da amostra. 

A fim de mostrar a variação da porosidade dentro da região investigada em cada amostra, foram 

construídos os gráficos de perfil de porosidade em função do deslocamento sobre o corpo desta, 

mostrados nas figuras (5 — 4) a (5 — 8). Todos valores contidos nos gráficos estão apresentados com 

um desvio padrão da média. 

Os valores obtidos para o coeficiente de atenuação linear e porosidade total das amostras anal

isadas, bem como os valores de espessura destas e da análise de R estão mostrados na tabela 

ilustrada na figura (5 — 9). Todos os valores apresentados estão mostrados com 95% de confiança, 

isto é, dois desvios padrão da média. 

Pelo fato de que medidas utilizando o método de transmissão gama com este tipo de amostra 

ainda não terem sido realizadas até agora, não temos como comparar os valores obtidos com algum 
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- — Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumínio 10ppi 
-c— Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para baixo 

no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-4: Gráfico da porosidade em função do deslocamento para espuma de alumínio de 10 ppi. 

— i— Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumínio 20ppi 
—•— Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para cima 

no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-5: Gráfico da porosidade em função do deslocamento para espuma de alumínio de 20 ppi. 
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sr 

' Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumínio 30ppi 
Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para baixo 
no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-6: Gráfico da porosidade em função do deslocamento para espuma de alumínio de 30 ppi. 

Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumfnio 40ppi 
-o— Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para cima 

no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-7: Gráfico da porosidade em função do deslocamento para espuma de alumínio de 40 ppi. 
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—o— Dez pontos sobre amostra de espuma de Alumfnio 45ppi 
—o— Mais dez pontos após um delocamento de 2mm para baixo 

no eixo z 

8 10 12 

Posição (mm) 

- r 
14 

T 
16 

T 
18 

Figura 5-8: Gráfico da porosidade em função do deslocamento para espuma de alumínio de 45 ppi. 

Espuma de 
Alumínio 

(ppi) 
10 
20 
30 
40 
45 

Espessura (mm) 

13,202 ±0,032 
12,70 ±0,30 

12,292 ±0,051 
12,882 ±0,072 
12,347 ±0,043 

Coeficiente de 
Atenuação 

ícm1) 
0,0496 ±0,0036 
0,0506 ±0,0024 
0,0398 ±0,0031 
0,0536 ±0,0022 
0,0598 ±0.0022 

R2 

0,9759 
0,9667 
0,9035 
0,9893 
0.9267 

Porosidade 
(%) 

99,049 ±0,069 
99,029 ±0,047 
99,24 ±0,17 

98,971 ±0,041 
98.853 ±0.041 

Figura 5-9: Tabela com valores de espessura, coeficiente de atenuação linear fis e porosidade <f> 
médios com os respectivos desvios para espumas de alumínio, e valor de R2 obtidos nas distribuições 
Gaussianas normais acumuladas. 
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de referência. Porém, pode-se dizer que uma vez tendo o método sido utilizado corretamente, não 

há porque duvidar que os valores estejam corretos. A porosidade total obtida com a utilização da 

transmissão gama mostrou grande concordância com aquela medida por métodos convencionais, o 

que pode ser comprovado pelos trabalhos de Pottker (2000) [33] e Appoloni (2002) [2]. 

Resultados para Espumas Cerâmicas SiC (Transmissão de Raios 

Gama e Microtomografia de Raios X) 

Transmissão de Raios Gama 

O valor do coeficiente de atenuação linear de partícula para as amostras de espumas cerâmicas SiC-

AI2O3 produzidas na Universidade Federal de São Carlos, foi de 0,57442 ± 0,00071 cm"1 obtido 

da média de 5 medidas sobre uma pastilha sólida do material. 

Já para as amostras de espumas cerâmicas SiC fabricadas pela ERG Inc.(E.U.A.), o valor do 

coeficiente de atenuação de massa obtido pelo software WinXcom foi de 0,244 cm2 /g e a densidade 

fornecida pelo fabricante para o material sólido foi 3,21 g/cm3. O valor calculado para o coeficiente 

de atenuação linear fi foi 0,7832 cm"1. 

Montados os gráficos de R2, a maioria das amostras apresentou valores de coeficiente de aten

uação linear bem correlacionados, com exceção da amostra de 60 ppi, cujo gráfico de distribuição 

Gaussiana normal acumulada é mostrado na figura (5 — 10). 

Como se vê na figura (5 — 10), a correlação entre as medidas de coeficiente de atenuação não 

é boa, sendo afetada principalmente pelos pontos localizados nos extremos da distribuição, muito 

afastados da reta de ajuste. Visando melhorar esta correlação, foi construído o gráfico de R2 pelo 

número de pontos excluídos n, mostrado na figura (5 — 11). 

Os pontos retirados foram aqueles da região superior do gráfico de distribuição da figura (5 — 10), 

que claramente se afastam muito da reta de ajuste. A retirada um a um começou do ponto mais 

extremo, sendo que pode-se ver claramente na figura acima que a correlação começa se estabilizar 

a partir da retirada do oitavo ponto. A retirada de mais do que 8 pontos não produz grande 

mudança na correlação entre as medidas sendo este o número definitivo de pontos excluídos. A 

figura (5 — 12) mostra a curva de distribuição Gaussiana normal acumulada após a exclusão dos 

valores de coeficiente de atenuação não correlacionados. 

Como pode se observar a correlação melhorou muito de forma que pelo menos 94% dos valores 

utilizados estão bem correlacionados. Claramente se verifica que os pontos que mais contribuíram 
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F'igura 5-10: Distribuição Gaussiana normal acumulada para as 80 medidas de coeficiente de aten
uação linear obtidos sobre a amostra de espuma cerâmica SÍC-AI2O3 de 60 ppi. 
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Figura 5-11: Gráfico de R? por n (número de pontos excluídos), para amostra de 
SiC-Al203 de 60 ppi. 

espuma cerâmica 
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Figura 5-12: Distribuição Gaussiana normal acumulada ajustada pelo método de R , das medidas 
de coeficiente de atenuação linear obtidos sobre a amostra de espuma cerâmica SÍC-AI2O3 de 60 
ppi. 

para a falta de correlação inicial foram aqueles do extremo superior do gráfico, sendo que seu 

desvio pode ter sido ocasionado por flutuações na medida de Io e pela existência de impurezas ou 

heterogeneidades no material cerâmico, aumentando muito a atenuação. Espalhamento de raios 

gamas no interior da estrutura porosa diminuindo o valor medido de / também é possível, porém 

não há como dizer se isto realmente estava ocorrendo. Se atenta também ao fato de que variações 

nos valores obtidos para estes coeficientes de atenuação linear, são naturais para estas amostras 

devido ao fato de apresentarem uma variação característica da quantidade de poros cruzados pelo 

feixe durante seu trajeto no interior da amostra analizada. Os valores de R2 para todas as outras 

amostra foi maior que 0,9 mostrando que todos os valores estavam bem correlacionados, de forma 

que a exclusão de pontos não foi necessária para o cálculo da porosidade total. Da mesma forma 

que foi feito para as espumas de alumínio as figuras (5 — 13) a (5 — 19) mostram os gráficos de 

perfil de porosidade das amostras de espumas cerâmicas de 20, 30, 45, 60, 75, 80 e 90 ppi. Aqui 

também todos os valores contidos nos gráficos são apresentados com um desvio padrão da média. 

O gráfico de perfil de poros da amostra cerâmica de 60 ppi foi construído com os valores 

restantes de coeficiente de atenuação linear (depois da retirada dos 8 pontos), sendo que pode-se 
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— Dez pontos sobre amostra de espuma cerâmica SiC 20ppi j 
•— Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para 

baixo no eixo z 

6 8 10 12 14 
Posição (mm) 

18 

Figura 5-13: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SÍC-AI2O3 
de 20 ppi. 

• Dez pontos sobre amostra de espuma cerâmica SiC 30ppi 
• Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para 
baixo no eixo z 

6 8 10 12 14 
Posição (mm) 

Figura 5-14: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SÍC-AI2O3 
de 30 ppi. 
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• Dez pontos sobre amostra de espuma de Carbeto de Silício 45ppi ] 
• Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para baixo 
no eixo z 

3 4 5 6 
Posição (mm) 

Figura 5-15: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SiC de 45 
ppi. 

• Nove pontos sobre amostra de espuma cerâmica SiC 60ppi 
' Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para 
baixo no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-16: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SÍC-AI2O3 
de 60 ppi. 
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Figura 5-17: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SÍC-AI2O3 
de 75 ppi. 

•— Dez pontos sobre amostra de espuma de Carbeto de SiKcio 80ppi 
•"•— Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm para baixo 

no eixo z 

Posição (mm) 

Figura 5-18: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SiC de 80 
ppi. 
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— — Dez pontos sobre amostra de espuma cerâmica SiC 90ppi 
—••— Mais dez pontos depois de um deslocamento de 2mm 

para baixo no eixo z 
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Figura 5-19: Gráfico de perfil de porosidade em função do deslocamento para espuma SÍC-AI2O3 
de 90 ppi. 

ver que um dos pontos foi excluído por completo. Isto indica que neste ponto de medida específico 

pode realmente existir algum t ipo de impureza, contribuindo para o aumento da atenuação do feixe. 

J á para os outros pontos removidos podem ter ocorrido os problemas já citados anteriormente. Os 

outros gráficos não apresentam desvios tão grandes porque os dados, como já foi dito, estão bem 

correlacionados. O que é importante destacar, é que todos eles comprovam que com o método de 

transmissão gama simples é possível ter uma idéia de como a porosidade varia ao longo do corpo de 

uma amostra, principalmente se esta for natural (rochas porosas por exemplo), o que não é possível 

obter com a aplicação de métodos convencionais que somente nos dão a porosidade global ou total 

da amostra. 

Os valores de coeficientes de atenuação linear e porosidades totais para cada amostra, bem 

como valores de espessura medida e i?2 para as amostras de espumas cerâmicas estudadas estão 

mostrados na tabela ilustrada na figura (5 — 20). Todos os valores são apresentados com 95% de 

confiança, ou dois desvios padrão da média. 

Pottker (2000) [33], encontrou valores da porosidade total das mesmas amostras de 60, 75 e 

90 ppi, utilizando a transmissão gama e também o método de Arquimedes. Na figura (5 — 21) a 
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Espuma 
Cerâmica SiC 

(PPi) 
20 
30 
45 
60 
75 
80 
90 

Espessura (mm) 

20,54 ± 0,15 
20,61 ± 0,12 
7,211 ± 0,035 
18,41 ± 0,22 

14,1 ± 0,1 
6,891 ± 0,035 
14,01 ± 0,11 

Coeficiente de 
Atenuação 

ícm1) 
0,1238 ± 0,0092 
0,1017 ± 0,0061 
0,1240 ± 0,0022 
0,0568 ± 0,0018 
0,0532 ± 0,0014 
0,1362 ±0,0014 
0,1694 ± 0,0029 

R2 

0,9388 
0,9514 
0,9888 
0,9345 
0,9621 
0,9678 
0,9614 

Porosidade 

(%) 

78,5 ±1 ,6 
82,3 ± 1,1 

84,17 ±0,27 
88,94 ± 0,64 
90,74 ± 0,24 
82,61 ± 0,18 
70,50 ± 0,51 

Figura 5-20: Tabela com valores de espessura, coeficiente de atenuação linear e porosidade médios 
com os respectivos desvios para espumas cerâmicas SiC, e valor de R2 obtidos nas distribuições 
Gaussianas normais acumuladas. 

Amostra 
(PPi) 

60 
75 
90 

Porosidade Total 
(%) Presentes 

Medidas 
88,94 ± 0,64 
90,74 ± 0,24 
70,50 ± 0,51 

Porosidade Total (%) 
Pottker [28] 

Método de Arquimedes 
88,95 ±1,16 
87,36 ±1,16 
73,79 ± 2,59 

Porosidade Total (%) 
Pottker [28] 

Transmissão Gama 
89,74 ± 2,2 
90,68 ± 1,9 
71,14 ±4,5 

Figura 5-21: Comparação dos resultados de porosidade total para as espumas cerâmicas SÍ-AI2O3 
de 60, 75 e 90 obtidos com aqueles calculados por Pottker [33]. 

comparação destes valores é mostrada em uma tabela. 

A tabela mostra que os valores obtidos para porosidade total pelo método de transmissão gama 

estão em excelente concordância, confirmando que a metodologia utilizada nas presentes medidas 

pode ser usada de maneira confiável. A discordância maior foi entre os valores de porosidade total 

por transmissão e pelo método de Arquimedes para a espumas cerâmicas de 75 e 90 ppi. Isto pode 

ter ocorrido devido ao fato do método convencional medir a porosidade global da amostra, o que 

significa fazer a média da porosidade em todos os pontos da amostra, sendo que a transmissão gama 

é feita sobre uma região limitada desta, que pode não representar completamente toda estrutura 

porosa desta. Para as outras amostras não existem valores de porosidade total por transmissão 

gama na literatura, para comparação. 

113 



Microtomografia de Raios X 

A seguir serão apresentados os resultados da porosidade total, obtidos para as espumas cerâmicas 

de 60, 75 e 90 ppi, utilizando a técnica de microtomografia de raios X com feixe cônico. 

Primeiramente, todas as imagens 2D obtidas das quatro amostras, foram pré- processadas e 

binarizadas com o auxílio do software Imago. As figuras (5 — 22) a (5 — 24) mostram algumas das 

seções transversais obtidas para cada amostra analisada, e estas após o processo de binarização. 

Em cima de cada imagem binarizada o software Imago calculou porosidate total, a curva de 

autocorrelação C (u) e a distribuição de tamanho de poros, fazendo no final a média de todos estes 

parâmetros para as 200 fatias microtomográficas obtidas de cada amostra. As porosidades totais 

obtidas pelo Imago para cada amostra estão mostradas na tabela apresentada na figura (5 — 25), 

comparadas com as obtidas por transmissão gama. Todos os valores são fornecidos com 95% de 

confiança (2 desvios padrão da média). 

A comparação de valores mostra uma excelente concordância reforçando ainda mais a eficácia 

do método de transmissão de raios gama simples como uma ferramenta para determinação da 

porosidade total e variação desta no corpo da amostra, de forma rápida, barata e não destrutiva. 

Para cada amostra também foi construído um gráfico de perfil de porosidade ao longo da região 

tomografada. Estes gráficos são mostrados nas figuras (5 — 26) a (5 — 28). 

A tabela mostrada pela figura (5 — 29), compara as porosidades totais obtidas pelo presente 

trabalho com as obtidas por Appoloni et. ai. [1]. Os valores de porosidade total apresentados para 

comparação foram obtidos com uso de um microtomógrafo de raios X de resolução espacial 80 [im 

e feixe monoenergético de 28,3 keV. Apesar da resolução espacial menor, houve boa concordância 

entre os valores obtidos. A análise de transepto apresentou menor concordância, devido ao fato 

desta análise ser feita ao longo de uma linha sobre a imagem microtomográfica obtida, o que resulta 

em número mais limitado de pontos. A análise pelo software Imago aproximou-se mais atestando 

a eficácia do método. Porém o principal fator de discordância entre os valores está na grande 

diferença de representação estatística dos dois trabalhos, isto é, existe uma diferença enorme no 

número de imagens microtomográficas analisadas. Em nosso caso são 200 para cada amostra e na 

análise feita por Appoloni et. ai. [2] foi utilizada apenas uma fatia 2D. Estatisticamente fica bem 

claro que quanto maior o número de amostragens, mais os valores obtidos se aproximam de uma 

distribuição Gaussiana fornecendo o valor da porosidade total cada vez mais próximo do esperado 

para a estrutura em análise. 
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imagens 2D da amostra de espuma cerâmica SiC de 60ppi 
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Figura 5-22: Aspecto de 10 seções transversais microtomográficas da amostra de espuma SiC-
AI2O3 60 ppi com suas respectivas binarizações. Abaixo de cada uma está colocado o número de 
sua posição dentro do conjunto de 200 imagens microtomográficas. 
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Imagens 2D da amostra de espuma cerâmica SiC de 75ppi 
Seção Transversal 
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figura 5-23: Aspecto de 10 seções transversais microtomográíicas da amostra de espuma SiC-
AI2O3 75 ppi com suas respectivas binarizações. Abaixo de cada uma está colocado o número de 
sua posição dentro do conjunto de 200 imagens microtomográficas. 
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imagens 2D da amostra de espuma cerâmica SiC de 90ppi 
Seção Transversal 
Microtomograffca 

Seção Transversal 
Blnarizada 

100 

Seção Transversal 
Microtomográflca 

Seção Transversal 
Blnarizada 

196 

Figura 5-24: Aspecto de 10 seções transversais microtomográficas da amostra de espuma SiC-
AI2O3 90 ppi com suas respectivas binarizações. Abaixo de cada uma está colocado o número de 
sua posição dentro do conjunto de 200 imagens microtomográficas. 

Amostra 
(PPi) 

60 
75 
90 

Porosidade Total (%) 
Transmissão Gama 

88,94 ± 0,64 
90,74 ± 0,24 
70,50 ±0,51 

Porosidade Total (%) 
Microtomografia de Raios X 

89,89 ± 0,14 
90,525 ± 0,069 

70,69 ± 0,47 

Figura 5-25: Comparação dos valores de porosidade total obtidos para as amostras SÍC-AI2O3 de 
60, 75 e 90 ppi pelo método de transmissão gama e microtomografia de raios X. 
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—— Perfil de porosidade das seções transversais I 
microtomográficas para a amostra SIC 60ppi I 

650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500 7150 7800 6450 9100 975010400 

Deslocamento (ĵ m) 

Figura 5-26: Gráfico da porosidade em função do deslocamento em [ira para amostra SÍC-AI2O3 
de 60 ppi. 
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Perfil de porosidade das seções transversais! 
microtomográflcas para a amostra SiC 75ppi | 
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Figura 5-27: Gráfico da porosidade em função do deslocamento em \xm, para amostra SÍC-AI2O3 
de 75 ppi. 
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Perfil de porosidade das seções transversais I 
microtomográficas para a amostra SiC 90ppi | 
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Figura 5-28: Gráfico da porosidade em função do deslocamento em jim para amostra SÍC-AI2O3 
de 90 ppi. 

Amostra 
(PPO 

60 
75 
90 

Porosidade Total (%) 
Microtomografia de 

Raios X 
Presentes medidas 

89,89 ± 0,14 
90,525 ± 0,069 

70,69 ± 0,47 

Porosidade Total (%) 
Microtomografia de 

Raios X 
Análise de Transepto 
Appoloni (2002) [2] 

80,8 
86,7 
74,4 

Porosidade Total (%) 
Microtomografia de 
Raios X Análise com 

Imago Appoloni 
(2002) [2J* 

87,0 
87,8;92,7** 
71,5:56,8** 

Figura 5-29: Comparação entre os valores de porosidade total obtidos das presentes medidas micro
tomográficas, com aqueles obtidos por Appoloni et. ai. [l]. * Medidas obtidas com microtomógrafo 
de resolução espacial 80 fim, e com feixe de raios X com energia igual a 28,3 keV. ** Valores 
obtidos de dois pedaços diferentes da amostra. 
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O gráfico para a espuma cerâmica SiC 60 ppi inicia-se do ponto 267,4 fim e não do valor 

53,48 fim (valor de cada pixel), pelo fato de terem sido retiradas do conjunto de dados as 4 fatias 

microtomografadas iniciais, correspondentes aos primeiros momentos de entrada do feixe de raios 

X na amostra, sendo impróprias para análise. As quatro finais, pelo mesmo motivo, também foram 

eliminadas de forma que o gráfico foi contruído com 192 valores de porosidade de fatia 2D. Para 

a SiC 75 ppi foram retiradas 3 fatias do início e 3 do final sendo usadas no gráfico 194 valores 

de porosidade de fatia, sendo que o gráfico se inicia em 213,92 fim. E finalmente para a SiC 90 

ppi são usados 192 valores de porosidade, com o gráfico se iniciando também em 267,4 fim. Pelo 

aspecto dos gráficos pode ser visto mais uma vez a variação característica da porosidade, também 

já observada nos gráficos obtidos por transmissão gama, mostrando que esta é mais uma técnica 

muito útil na avaliação da estrutura interna de um material poroso. A grande vantagem está 

na observação visual desta variação, que rapidamente dá uma noção qualitativa de como o espaço 

poroso está distribuído, ou seja, onde as porosidades são maiores ou menores e qual região contribui 

mais na determinação da porosidade total da amostra. 

Apesar de ser possível visualmemente dizer alguma coisa sobre a estrutura porosa, esta foi 

analisada quantitativamente pela construção dos gráficos de distribuição de tamanho de poros 

média das 200 imagens microtomográficas. Os gráficos estão em função do raio de poro e são 

mostrados nas figura (5 — 30) a (5 — 32). 

Com um ajuste Gaussiano do gráfico da figura (5 — 30) foi obtido 624 fim como centro da 

distribuição. A largura da distribuição é de 322 fim , com a maior parte dos poros estando em um 

intervalo de raio de 463 fim a 785 fim. 

Pelo ajuste, a distribuição para a espuma SiC de 75 ppi da figura (5 — 31) está centrada em 836 

fim. A largura é 716 fim, sendo que a maior parte dos poros possui raio entre 477 fim a 1194 fim. 

Já a distribuição da espuma SiC de 90 ppi da figura (5 — 32) o centro está em 617 fim. A 

largura da distribuição é 529 fim sendo que a maioria dos poros está em um intervalo de raios de 

poro de 352 fim a 881 fim. 

A figura (5 — 33) mostra uma tabela com a comparação dos intervalos de tamanho de raio de 

poro obtidos das medidas microtomográficas, com outras obtidas por Appoloni et. ai. [1], usando 

um microtomógrafo de resolução espacial 80 fim e feixe de raios X monoenergético (28,3 keV).A 

discordância de intervalos de raio de poro observada na tabela mostrada pela figura (5 — 33) deve 

ter ocorrido primeiro devido à diferença de resolução espacial entre os microtomógrafos utilizados, 

e segundo novamente pela diferença de representatividade estística, devido ao fato da nossa análise 
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Distribuição de tamanho de poro média da cerâmica | 
SiC 60 ppi sobre 200 imagens microtomográficas 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000110012001300140015001600 

Tamanho de poro (\m\) 

Figura 5-30: Gráfico da distribuição de tamanho de poros média das 200 imagens microtomográficas 
para amostra SÍC-AI2O3 de 60 ppi. 

ter usado 200 fatias microtomográficas de cada amostra e os dados obtidos por Appoloni et. ai. [2] 

o foram a partir de uma única seção transversal. 

Comparando os gráficos de perfil de porosidade com os de distribuição de tamanho de poro, 

podem ser tiradas algumas conclusões. Para a espuma SiC de 60 ppi nota-se uma distribuição mais 

homogênea da porosidade (estrutura porosa mais regular), com menor variação de tamanho de 

poro. Esta característica é que dá a forma mais centrada da distribuição de tamanho de poros desta, 

mostrando um pico bem definido. E também faz com que o gráfico de perfil de porosidade tenha uma 

variação mais uniforme em torno de um valor médio. Para a espuma SiC 75 ppi a estrutura porosa 

parece ser um pouco menos homogênea do que a da de 60 ppi, com os tamanhos de poro variando 

um pouco mais ao longo da amostra. Novamente o gráfico de distribuição mostra claramente 

esta característica, com uma distribuição mais larga e pico menos definido. O gráfico de perfil 

de porosidade também apresenta pontos com maior distanciamento do valor médio, confirmando 

que há diversas regiões com concentração de poros de um determinado tamanho no interior da 

amostra. A espuma SiC que apresenta a estrutura porosa aparentemente mais heterogênea é a de 

90 ppi, apresentando regiões onde existe grande concentração de poros e outras onde esta é alta. 
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Distribuição de tamanho de poros média da amostrai 
SiC 75ppi sobre as 200 imagens microtomográficas I 
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Figura 5-31: Gráfico da distribuição de tamanho de poros média das 200 imagens microtomográficas 
para amostra SÍC-AI2O3 de 75 ppi. 
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0,09 
Distribuição de tamanho de poros média da amostra 
SiC 90ppi sobre as 200 imagens microtomográficas 
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Figura 5-32: Gráfico da distribuição de tamanho de poros média das 200 imagens microtomográficas 
para amostra SÍC-AI2O3 de 90 ppi. 

Amostra (ppi) 

60 
75 
90 

Intervalo de Tamanho 
de Raio de Poro (\im) 

Presente Trabalho 
463 a 785 

478 a 1194 
352 a 881 

Intervalo de tamanho de raio de poro (um) 
Análise com software Imago 

Appoloni (2002) |2|* 
337 a 513 
208 a 796 
199 a 501 

Figura 5-33: Comparação entre os intervalos de raio de poro obtidos nas presentes medidas com 
aqueles obtidos por Appoloni et. ai. [l]. * Medidas obtidas com microtomógrafo de resolução 
espacial 80 fim, e com feixe de raios X com energia igual a 28, 3 keV. 
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Figura 5-34: Gráfico da curva de autocorrelação média das 200 imagens microtomográficas para 
amostra S1C-AI2O3 de 60 ppi. 

A heterogeneidade está caracterizada no gráfico de distribuição de tamanho de poros, pela falta 

de um pico central bem definido, e pelo surgimento de outros picos ern torno de outros tamanhos 

de poro. O gráfico de perfil de porosidade apresenta intervalos onde alguns valores de porosidade 

estão próximos sendo observada em determinados pontos uma mudança abrupta destes, formando 

então outro pequeno conjunto de valores próximos. Isto mostra que existem regiões no interior da 

amostra onde há mais fase sólida do que porosa e outras onde ocorre o contrário. Porém, o que 

deve ficar bem claro, é que a cerâmica de 90 ppi mostra esta heterogeneidade, na escala na qual 

foi microtomografada, ou seja, em uma região muito pequena desta. Isto nos sugere que para este 

material a escala deveria ser maior, isto é, deveriam ser obtidas imagens de um pedaço maior desta 

amostra onde a aparente heterogeneidade já não existiria. Resumindo, ela é homogênea em uma 

escala de obsevação mais ampliada. 

Na seqüência também foram gerados os gráficos médios da autocorrelação C (u) das 200 fatias 

microtomográficas de cada amostra, sendo que estes são mostrados nas figuras (5 — 34) a (5 — 36). 

Pelo comportamento dos gráficos de autocorrelação, se verifica ainda mais a característica de 

maior heterogeneidade da estrutura porosa da espuma cerâmica SiC 90 ppi na escala microtomo-

gráfica utilizada neste trabalho. A melhor autocorrelação é da SiC 60 ppi, que cai rapidamente 
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Figura 5-35: Gráfico da curva de autocorrelação média das 200 imagens microtomográficas para 
amostra SÍC-AI2O3 de 75 ppi. 
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Figura 5-36: Gráfico da curva de autocorrelação média das 200 imagens microtomográficas para 
amostra SÍC-AI2O3 de 90 ppi. 
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à medida que deslocamos a imagem microtomográfica sobre ela mesma, ou seja, é uma estrutura 

porosa mais regular e homogênea. Isto confirma que para a espuma SiC de 60 ppi, a escala em que 

as imagens foram obtidas é muito boa para caracterizar de forma satisfatória as microestrutura 

porosa. Para a SiC de 75 ppi esta autocorrelação piora um pouco mas ainda é muito boa. Já 

para SiC 90 ppi a autocorrelação demora a cair mostrando que as fases sólidas e pororosa apare

cem mal distribuídas na amostra nesta escala microtomográfica. Se um pedaço maior pudesse ser 

microtomografado, gerando imagens 2D maiores, a regularidade apareceria, melhorando a curva 

de autocorrelação pelo fato das novas imagens representarem de forma mais completa a estrutura 

porosa real. 

Tudo que foi discutido para as curvas C (u) e gráficos de perfil de porosidade e ditribuição de 

tamanho de poros pode ser confirmado visualmente pelas imagens de seção transversal microtomo-

gráficas já mostradas nas figuras (5 — 22) a (5 — 24). 

Com base nos gráficos de C (u), foi aplicada a técnica de reconstrução 3D pelo método da 

Gaussiana truncada. As imagens tridimensionais foram reconstruídas com fatores de amplificação 

1, 2 e 3, e em seguida foram obtidos os gráficos de autocorrelação e distribuição de tamanho de 

poros para cada uma delas. Os gráficos mostrando a comparação entre os gráficos de distribuição 

acumulada de tamanho de poros da imagem reconstruída com aqueles obtidos das médias sobre 

todas as fatias microtomográficas estão mostrados nas figuras (5 — 37) a (5 — 39). 

Da análise da figura (5 — 37), temos que a distribuição de tamanho de poros da imagem 3D 

reconstruída com fator 1 de amplificação está centrada em 452/xm, possui largura de 412 fim, e 

a maioria dos tamanhos de poro estão em um intervalo de raio de 246 um a 658 um. Já para a 

distribuição da imagem 3D reconstruída com fator 2 o centro está em 412 /ÍTÍI, a largura é 299 um 

sendo o intervalo de tamanho de raio de poros 263 fim a 562 fim. 

Para a figura (5 — 38) a distribuição de tamanho de poros da imagem 3D reconstruída com fator 

de amplificação 1 tem seu centro em 654 um, com largura de 606 fim com a maioria dos poros 

contidos em um intervalo de 351 fim a 957 fim de tamanho de raios. Para a imagem obtida com 

fator de amplificação 2 o centro da distribuição é 1019 fim, a largura é 820 fim e o intervalo de raio 

de poros é 609 fim a 1429 fim. E para a imagem com fator de amplificação 3 o centro é 1217 fim, 

a largura é 901 fim e o intervalo de raios de poro é 766 fim a 1668 fim. 

E finalmente para a figura (5 — 39) a distribuição de tamanho de poros da imagem 3D recon

struída com fator de amplificação 1 tem seu centro em 525 fim, com largura de 614 fim com a 

maioria dos poros contidos em um intervalo de raio 218 fim a 832 fim. Para a imagem obtida com 
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Figura 5-37: Comparação do gráfico de distribuição acumulada de tamanho de poros médio da 
amostra SiC 60 ppi, com aqueles obtidos das imagens 3D reconstruídas, com fatores de amplificação 
1 e 2. 
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Figura 5-38: Comparação do gráfico de distribuição acumulada de tamanho de poros médio da 
amostra SiC 75 ppi, com aqueles obtidos das imagens 3D reconstruídas, com fatores de amplificação 
1, 2 e 3. 
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Figura 5-39: Comparação do gráfico de distribuição acumulada de tamanho de poros médio da 
amostra SiC 90 ppi, com aqueles obtidos das imagens 3D reconstruídas, com fatores de ampliflcação 
1, 2 e 3 . 

fator de ampliflcação 2 o centro da distribuição é 368 fim, a largura é 345 fim e o intervalo de raio 

de poros é 195 fim a 540 fim. E para a imagem com fator de ampliflcação 3 o centro é 286 fim, a 

largura é 258 fim e o intervalo de raios de poro é 158 fim a 415 fim. 

Todos os gráficos mostraram que as imagens reconstruídas com fatores de ampliflcação 1 e 2 

apresentam distribuição de tamanho de poros mais próxima da distribuição real (curva em preto). 

E^ara a curva com fator de ampliflcação 1 temos poros menores do que aqueles da estrutura real e 

para a curva com fator 2 poros maiores. Para os fatores maiores pode-se ver claramente como a 

distribuição acumulada tende cada vez mais para a direita, estreitando cada vez mais o intervalo 

de tamanho de poros, com poros cada vez maiores. A estrutura reconstruída vai ficando cada 

vez maior em tamanho, porém com menor variação de tamanho de poro, de forma que estes vão 

tendendo a um valor único. 

A seguir, as figuras (5 — 40) a (5 — 42) mostram os gráficos que comparam as autocorrelações 

obtidas das imagens microtomográficas com àquelas obtidas das imagens 3D reconstruídas com os 

fatores de ampliflcação 1, 2 e 3. 

As curvas de autocorrelação que mais se aproximam da obtida a partir das microtomografias 

das amostra, são aquelas com fator de ampliflcação 1. Isto ocorre porque a reconstrução com fator 

129 



Correlação média sobre as 200 imagens da amostra SiC 60ppi 
Correlação da imagem 30 reconstruída da amostra SiC 60ppi 
com fator de amplificação 1 
Correlação da imagem 3D reconstruída da amostra SiC 60ppi 
com fator de amplificação 2 
Correlação da iamgem 30 reconstruída da amsotra SiC 60ppí 
com fator de amplificação 3 

, , . , 1 1 r—j r—, 1 1 1 , 1 , 1 ( 1 , 1 ( 1 , • 1 • 1 r 

0 300 600 900 12001500180021002400270030003300360039004200 

Deslocamento (ym) 

Figura 5-40: Comparação do gráfico de autocorrelação da amostra SiC 60 ppi, com aqueles obtidos 
das imagens 3D reconstruídas, com fatores de amplificação 1, 2 e 3. 

130 



0,91 

0,90-

0,89 

0,88-

0,87-

3, 0,86 
ü 

0,85 

0,84-

0,83 

0,82 

Correlação média sobre as 200 imagens da amostra SiC 75ppi 
Corretação da imagem 3D reconstruída da amostra SiC 75ppi 
com fator de amplificação 1 
Correlação da imagem 3D reconstruída da amostra SiC 75ppi 
com fator de amplificação 2 
Correlação da imagem 3D reconstruída da amostra SiC 75ppi 
com fator de amplificação 3 

1500 3000 4500 6000 7500 9000 
Deslocamento fiinV 

10500 12000 

Figura 5-41: Comparação do gráfico de autocorrelação da amostra SiC 75 ppi, com aqueles obtidos 
das imagens 3D reconstruídas, com fatores de amplificação 1, 2 e 3. 
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Figura 5-42: Comparação do gráfico de autocorrelação da amostra SiC 90 ppi, com aqueles obtidos 
das imagens 3D reconstruídas, com fatores de amplificação 1, 2 e 3. 
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1 preserva o tamanho real do pixel (53, 48 fim), enquanto que nas outras imagens reconstruídas 

este é duas ou três vezes maior. Sendo assim, pela análise conjunta das curvas de distribuição 

acumulada de tamanho de poros e autocorrelação se conclui que a imagem 3D reconstruída com 

fator de amplificação 1 é aquela que mais se aproxima da estrutura porosa real. Para os fatores 

de amplificação 2 e 3, como foi visto nos gráficos anteriores, os poros ficam dentro de uma faixa 

mais estreita de tamanho e maiores. Isto faz com que a estrutura porosa fique mais homogênea 

(com poros variando pouco em tamanho), modificando a curva C (u), o que fica bem claro para a 

amostra SiC de 90 ppi. Sendo assim, fica claro que o fator 1 é sempre preferível para a reconstrução 

3D porque melhor representou a estrutura real de cada uma das amostras. 

As figuras (5 — 43) a (5 — 45) mostram a comparação das estrututas porosas 3D reconstruídas 

com fator de amplificação 1, com as imagens 3D da estrutura porosa real obtida pelo empilhamento 

das imagens microtomográficas tiradas para cada amostra. 

Das figuras (5 — 43) a (5 — 45) pode-se ver a semelhança entre as estruturas tridimensionais, 

mostrando que o método da Gaussiana truncada aparentemente consegue preservar as principais 

características da estrutura porosa original. Note-se a homogeneidade da estrutura da espuma SiC 

de 60 ppi, onde todo o espaço poroso é bem distribuído. Também pode-se ver mais claramente a 

heterogeneidade aparente da estrutura para a espuma SiC de 90 ppi, mostrando poros concentra

dos em certas regiões dentro do corpo sólido. Sabemos que a porosidade e a autocorrelação são 

aproximadamente as mesmas, porém não se pode dizer com certeza se as amostras reconstruídas 

possuem mesmo todas as propriedades físicas da amostra real. Para isto seria necessário obter a 

permeabilidade da estrutura porosa real, por meio de medidas experimentais ou sob simulações 

computacionais de fluxo de fluido dentro de um modelo desta estrutura porosa e comparar com 

simulações de fluxo feitas sobre as estruturas reconstruídas. As simulações sobre a estrutura real 

poderiam ser feitas no próprio software Imago desde que fosse desenvolvido um algoritmo que o 

habilitasse a ler de forma direta o arquivo 3D microtomográfico, isto é, que permitisse ao software 

trabalhar diretamente sobre as 200 fatias 3D empilhadas. Mas, infelizmente esta comparação não 

foi possível devido ao fato de que não houve tempo útil para desenvolver este algoritmo. Apesar 

disso, baseados nas curvas C (u) e gráficos de distribuição de poros, das estruturas reconstruídas 

pode-se dizer que os parâmetros geométricos da reconstrução se aproximaram muito daqueles da 

estrutura porosa original. 
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Figura 5-43: Imagens tridimensionais da estrutura porosa da espuma cerâmica SiC de 60 ppi. A 
imagem 3D superior foi obtida com a microtomograna de raios X, pelo empilhamento das fatias 
2D. A imagem 3D inferior foi obtida com o método de reconstrução da Gaussiana truncada com 
fator de amplificação 1 
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Figura 5-44: Imagens tridimensionais da estrutura porosa da espuma cerâmica SiC de 75 ppi. A 
imagem 3D superior foi obtida com a microtomografia de raios X, pelo empilhamento das fatias 
2D. A imagem 3D inferior foi obtida com o método de reconstrução da Gaussiana trancada com 
fator de amplificação 1. 
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Figura 5-45: Imagens tridimensionais da estrutura porosa da espuma cerâmica SiC de 90 ppi. A 
imagem 3D superior foi obtida com a microtomografia de raios X, pelo empilhamento das fatias 
2D. A imagem 3D inferior foi obtida com o método de reconstrução da Gaussiana truncada com 
fator de amplificação 1. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Com respeito a técnica de transmissão de raios gama, a primeira conclusão é que ela comprovada-

mente pode ser usada como alternativa viável, não destrutiva e precisa para cálculo da porosidade 

total e caracterização de materiais porosos. Isto é dito, com base nas porosidades totais obtidas para 

as espumas cerâmicas SiC de 60, 75 e 90 ppi, que concordaram muito bem com as medidas feitas 

pelo método de Arquimedes. Ela ainda fornece a quantificação da porosidade ao longo do corpo 

de uma amostra, muito mais difícil de ser obtida com esta precisão pelos métodos convecionais de 

medida da porosidade, nos dão apenas a porosidade global da amostra. A sua confiabilidade ficou 

ainda mais explícita, com a comparação das porosidades totais das três espumas SiC obtidas por 

transmissão com aquelas obtidas com a microtomografia de raios X, que também estão em grande 

concordância. No caso das espumas de alumínio apesar de não existirem valores para comparação, 

pode-se afirmar também com base no que foi obtido para as espumas SiC, que os valores calculados 

para porosidade devem estar bem próximos dos reais. Porém pode-se em trabalho futuro fazer no

vas medidas de porosidade para os mesmos tipos de espumas utilizando a transmissão gama, mas 

com amostras mais espessas que podem melhorar os valores obtidos. Com estas espumas o feixe 

teria pouquíssima probabilidade de passar direto pela amostra sem que haja interação, sendo que 

isto pode ocorrer para amostras muito finas devido à grande porosidade característica das espumas 

de alumínio usadas neste trabalho. 

Quanto a técnica de análise da estrutura porosa utilizando microtomografia de raios X, já é 

uma grande vantagem podermos observar diretamente o aspecto desta tanto a nível bidimensional 

quanto a nível tridimensional. Somente pela observação podemos prever alguns problemas que 

podem surgir durante a quantificação das características da rede porosa, o que pode ser comprovado 
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pela análise da espuma cerâmica SiC de 90 ppi. Na visualização tridimensional fica bem mais claro 

como este espaço poroso se interliga, pois poros não conectados em imagens 2D se conectam na 

reconstrução 3D. 

A técnica também é poderosa no sentido de fornecer uma grande quantidade de imagens bidi

mensionais, que tornam possível a quantificação das propriedades físicas do meio poroso, com a 

utilização de técnicas de análise de imagens digitais. Isto ficou claro pelos gráficos de perfil de 

porosidade, distribuição de tamanho de poros e C{u) obtidos para as espumas SiC, que conseguem, 

em um primeiro momento, caracterizar bem a estrutura interna das amostras microtomografadas. 

Uma avaliação tão completa da estrutura porosa não pode ser obtida com a transmissão de raios 

gama simples, de forma que as únicas limitações da microtomografia de raios X são seu alto custo 

e maior complexidade técnica. 

A técnica de reconstrução 3D utilizando o método da Gaussiana Truncada, mostrou ser muito 

eficaz, reproduzindo nas imagens reconstruídas as características da estrutura real analisada. É 

muito útil quando não for possível obter um grande número de imagens de seção transversal de 

uma amostra. Isto porque, é capaz de executar a reconstrução 3D com base em apenas uma 

imagem de seção (que deve ser estatisticamente representativa), pela simples obtenção da curva de 

autocorrelação da imagem 2D. 

As reconstruções 3D realizadas para as espumas SiC mostraram boa semelhança com a estrutura 

porosa real, apresentando as mesmas porosidades características destas. As curvas de autocorre

lação das imagens reconstruídas mais próximas da curva obtida da estrutura real, foram aquelas 

onde se utilizou o fator 1 de amplificação. Para as reconstruções com fatores de amplificação 

maiores, a correlação se modificou devido ao aumento da homogeneidade da estrutura porosa, se 

afastando do que é obtido das imagens da estrutura porosa real. Este aumento de homogenei

dade está claro nos gráficos de distribuição de tamanho de poros e autocorrelação construídos para 

cada fator de amplificação onde, o intervalo da distribuição vai se estreitando com o aumento da 

amplificação, tendendo a um valor de tamanho de poro único. 

Para que realmente tenhamos certeza de que a reconstrução 3D reproduz a totalidade das car

acterísticas físicas do meio poroso estudado, serão feitas em trabalhos futuros, simulações de fluxo 

sobre a estrutura 3D real (microtomográfica) visando obter a permeabilidade, talvez utilizando o 

software Imago. Sendo que estas serão comparadas com os valores de permeabilidade dos meios 3D 

reconstruídos pela técnica da Gaussiana Truncada. Outras simulações sobre a estrutura tridimen

sional também podem ser feitas atestando melhor a confiabilidade das técnicas utilizadas. 
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Apêndice A - Efeito Compton e a Fórmula de Klein-Nishina 

Para iniciar a análise da interação de radiação eletromagnética com a matéria, por efeito Compton, 

vamos considerar o caso mais simples onde uma partícula livre se move com uma velocidade bem 

menor que a da luz. Neste caso, temos a hamiltoniana 

V2 

Mediante a substituição 

•? —* -p, H ^ ih—, (6.2) 

onde p é o operador associado ao momentum p , obtemos a equação de Schrodinger: 

Um ponto de partida natural para uma equação de onda relativística é a relação de Einstein 

H2 = c2p2 + mie*. (6.4) 

A equação de Schrodinger resultante tem a forma 

ihj£ = yjc*p> + m\éi>. (6.5) 

Esta equação é indesejável, em primeiro lugar porque não trata o espaço e tempo de modo 

simétrico (buscamos uma relação relativística - invariante por transformações de Lorentz). Para 

constatar isso, basta tomar a expansão em série. Da expressão para o binômio de Newton, 

(l + z ) n : = l + na: + ..., (6.6) 
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temos 

m^ = ^/c2p2 + mytp (6.7) 

fK^í) v 

/ P2 \^ 

2 ( 9 p1 \ 

= m°C ( 1 + 2^p-8^ + -j^ 

Assim, mantemos a forma H2 = c2p2 + mgC4 e escrevemos 

- h ^ = (c2p2 + my)ip. (6.8) 

No entanto, esta equação conhecida por equação de Klein-Gordon, descreve apenas partículas 

sem spin, o que não é o caso do elétron. Sendo assim Dirac propôs uma equação relativística para 

o elétron, partindo da exigência de que esta seja de primeira ordem nas coordenadas. Isto é, ela 

debe ter a forma geral (abandonando a notação de operadores daqui em diante) 

ih-^ = (Ea.-p + /3m0c
2) V>, (6.9) 

com a = (ax,ayjaz) e f3 elementos a determinar. Exigimos que comutem com p. Eles são 

determinados mediante a comparação 

c V + m2
Qé = (ca.~p + /3mQc2)2 , (6.10) 
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ou seja, 

( ca .~p + f3m0c
2)2 = {c~a.~pf + (/3m0c

2)2 + {ca.~p) (Pm0c
2) + {Pm0c

2) (ca .~p*) (6.11) 

= c2 (axpx + ctyPy + azpz)
2 + {Pm^à + 

+m0c
3 [(axpx + aypy + azpz) fi + fi (axpx + aypy + azpz)} 

= °2 {alpl + alpl + alpl) + c2 («i«» + oiyax)pypx + 

+c2 (axaz + a2Q!x)p2:px + c2 (a^a* + a^cny);)^ + f32m2c4 

+m0c
3 [(ax/3 + /3ax) px + (ay/3 + j5ay) py + (az/3 + fiaz) pz] 

= c2p2 + m^é. 

Daí vemos que 

a\ = Q 2 = a 2 = 1, (6.12) 

P2 = 1, (6.13) 

(a^aj, + a^aa;) = (axaz + a z a x ) = (a^a^ + azay) = 0, (6-14) 

(ax/3 + (3ax) = (ayp + $ay) = (az(3 + paz) = 0, (6.15) 

ou, escrevendo de um modo mais compacto, 

a2 = /32 = l, (6.16) 

[ai,aj]+ = 2Sij, (6.17) 

K /3 ]+ = 0, (6.18) 

onde [a, b], = ab 4- ba é o anti-comutador de a e ò. Está claro que a, e /3 não são números usuais. 

Trata-se matrizes hermiteanas (hermiteanas por que o operador hamiltoniano deve ser hermitiano), 

com traço nulo e com auto-valores iguais a ± 1 . Além disso, devem ter dimensão par. Não podem 

ser 2 x 2 , mas sim 4 x 4 . Uma possível representação para estas matrizes é 

(6.19) 
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onde <7j são as matrizes de Pauli, 

<7x = 
0 1 

- 1 0 
Gy = 

0 -i 

i 0 
(J, = 

1 0 

0 - 1 
(6.20) 

e O é a matriz nula e 1 é a matriz identidade. Assim, explicitamente, 

O-x = 

/ o o o o \ 
0 0 - 1 0 

0 1 0 0 

y - í o o o j 

atv = 

\ 

0 0 0 - i \ 

0 0 i 0 

0 -i 0 0 

i o o o y 

(6.21) 

, 0 = (6.22) 

/ o o i o \ 

0 0 0 - 1 

1 0 0 0 

\ 0 - 1 0 0 / 

Então, tendo em mente as quatro matrizes de (6.21) e (6.22), escrevemos a equação de Dirac 

que descreve um elétron livre de massa de repouso mo como sendo 

/ 1 0 0 0 ^ 

0 1 0 0 

0 0 - 1 0 

0 0 0 - 1 

ih— = ("a .~p + pn) i>, (6.23) 

onde fj, = rriQC?. 

Uma solução típica para esta equação é a solução de onda plana (as funções de ond associadas 

a partículas livres são ondas planas), 

</, = u^-^/hc-iEt/h^ (6.24) 

onde u é uma quantidade com quatro componentes, chamada de spinor, apresentando dependência 

com ~J) e E. Os autovalores são 

E = ±^p2 + n2. (6.25) 

Assim temos quatro estados possíveis: os dois com energia positiva e com spins up e down e os 

dois com energia negativa, com spins up e down. 

Falemos agora em soma sobre spins. Sejam Q\ e Q2 dois operadores, formados pelas matrizes 

146 



Falemos agora em soma sobre spins. Sejam Q\ e Q% dois operadores, formados pelas matrizes 

ai e j3. Denotamos a soma sobre todos os quatro estados com um dado momentum ~p por Y2P- A 

relação de completeza toma a forma 
p 

X)«;v = V> (6-26) 
onde íí*éo complexo conjugado de up, e p varia de 1 até 4. Assim, tendo em conta esta propriedade, 

podemos escreve;r 
P' 

Y^ {u*Qiv!) (u'*Q2u") = (u*QiQ2«"). (6-27) 

onde a notação (u*Qu') indica o produto interno de u com Qu'. Além disso, 

p 

J2 (u*Qu) = SpQ, (6.28) 

onde SpQ é uma notação, definida por 

SpQ = Y,Qpp. (6.29) 
p 

Para iniciar os cálculos que nos levam a seção de choque diferencial do efeito Compton, temos 

que calcular a probabilidade de ocorrer a transição do estado inicial O ( k o, ~Po = 01, formado por 

um quanta de luz com momentum k o e energia fco = HÜJQ e um elétron em repouso (7?o = 0), com 

energia /z = TTIQC?, para o estado final F ( k ,~p), correspondente a um quanta de luz espalhado 

com momentum k e energia k = HUJ e um elétron espalhado com momentum ~p não nulo. Devemos 

lembrar que tal processo somente pode acontecer se existirem estados intermediários, que difiram 

por apenas um quantum dos estados inicial e final, conforme mostrado na figura(6 — 1): 

Já que para tais estados intermediários o momentum deve ser conservado, as únicas situações 

possíveis são as seguintes: 

I - Conforme mostra a figura (6 — 2), o fóton com momentum k o é absorvido. Não há qualquer 

quantum de luz presente. O elétron tem um momento dado por 

~p' = ls0. (6.30) 

O fóton com momentum k é emitido na transição para o estado final. 

I I - Conforme mostra a figura (6 — 3) o fóton com momentum A; é emitido antes do fóton com 
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k-

w 

p£" (Estado O) 

(Estados Intermediários) 

Figura 6-1: Estados inicial e final na interação de um fóton de radiação eletromagnética com um 
elétron do material alvo. 

O:- • — ^ • 
Y 

I: 

F: 

Processo I 

P'=*o 

y 

Figura 6-2: Primeiro processo de transição do estado inicial O para o estado final F com estado 
intermediário I. 
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momentum k o encontrar o elétron. Assim, neste caso, teremos dois quanta de luz presentes. O 

momentum do elétron será 

~p" = -~k. (6.31) 

—> 
O fóton com momentum k o é absorvido na transição para o estado final. 

Um elétron se movendo com velocidade relativística com um dado momentum ~p pode existir 

em quatro estados, corresponentes ao fato deste poder ter spin up ou down e energia positiva ou 

negativa, dada por 

E = ±VP2 + M2 (6.32) 

Onde fi = moc2. Isto é, os quatro estados possíveis para um elétron se movendo com uma 

velocidade próxima a da luz são 

spin energia 

1 up + 

2 down + 

3 up — 

4 down — 

Todos estes quatro estados devem ser levados em conta como estados intermediários. Cada um 

dos dois estados intermediários I e II ê, portanto, constituído de quatro estados na forma 

spin energia spin energia 

1 up + 1 up + 

I : 2 down + , II : 2 down + 

3 up — 3 up — 

4 down — 4 down — 

De fato, temos oito possíveis estados intermediários. 

A amplitude de transição O —• F é determinada por[15] 

K —S^ ( HFI^IQ + HFIIHIIO \ /g oo\ 
*-^ \ EQ — Ei EÇ> — Eu ) 
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Processo II 

v i !• • -

I: 

F; 

Y 
• • **• 

Kn 

y 

p=0 

y 

-K=p » 

Y y-

Kj 
Figura 6-3: Segundo processo de transição do estado inicial O para o estado final F com estado 
intermediário I. 
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Trata-se de uma soma sobre todos os estados intermediários , ou seja 

K — (EüEl£. + HFHHHO\ i , (HFIHIQ HFUHIIO\ /fi „,>. 
\ EQ — Ei EO — Eu ) spín uv \ Eo — Ei EQ — Eu J spin down 

energia + energia — 

onde Eo, Ei e Eu denotam as energias totais em cada estado, inicial e intermediários. Já Eo 

é a energia total do estado inicial. Neste estado, temos um fóton com momentum k Q e um 

elétrom em repouso, com energia de repouso igual a fi. Assim, Eo = ko + fi, onde ko = huio. No 

estado intermediário / temos apenas um elétron, com energia igual a Ei = ± \ / V 2 + /x2. No estado 

intermediário II temos dois fótons, com momenta k e k o e energias k = Hu e ko = TUJÜQ e um 

elétron, energia Ej = ± v V ' 2 + M2- Assim, 

Eo-Ej = (k0 + A*) - ( ± \ V 2 + / / ) , (6.35) 

#o - En = (ko + n)- ( ± y p " 2 + /*2 + fc + fc0) • (6.36) 

Definimos que 

E' = ± v V 2 + M2, (6.37) 

E" = ±y/p"2 + fi2, (6.38) 

de modo que possamos escrever 

Eo - Ei = k0 + n - E', (6.39) 

Eo-En = k + n- E". (6.40) 

Então, a amplitude de transição O —> F permite a expressão [15] 

„ v-^ ( HFIHIO HFnHiio\ fc AI\ 
K™ = E U + fco_^ + n + k-E») • ( 6" 4 1 ) 

Quanto aos termos Hpi, Hio, HFII
 e HliO-, sejam no, u, u' e u" as amplitudes de Dirac asso

ciadas ao elétron com momenta poi V > V' e P "J respectivamente, e sejam CCQ e o; as componentes 
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do vetor matricial a na direção de polarização dos fótons com momenta /CQ e k. Neste caso, teremos 

HFI = 

Hpii = 

Hio = 

Hno = 

-e\ 
2ith2c2 

(u*au'), (6.42) 

2TTH2C2 

k0 
(U*O.QU") , 

2zh2c2 

ko 
(u'*a0u0), 

2<irh2c2 

k 
(u"*auo). 

A probabilidade de transição por unidade de tempo para o processo de espalhamento é 

2ir 2 

w = y \KFO\ p F , 

com o número de estados finais por intervalo de energia p F sendo dado por 

dÇlk2 Ek 
PF~ ( 2 T T / Í C ) 3 > V 

onde d£l é o elemento de ângulo sólido para o processo de espalhamento. Assim, temos 

2TT , „ l2 dük2 Ek 
u = — \KFO\ - c r - - r ~ • 

Agora que conhecemos HFi, Hio, Hpn e Hno podemos escrever 

HFIHIO = e^2^c>){u*aU')^a0U0\ 

HFnHjio 
2 /o *2 2\ (t**O0«") (u"*£*oíi0) (27rn2c2) 

/kok 

Substi tuindo as equações (6.46) na equação (6.41) teremos 

KFO = J2 
HpiTíio HpiiHno \ 

H + ko-E' n + k-E") 

2nh2c2e2 

\fk~õk £ (u*au') (u'*aoUo) (u*a0u") (u"*au0) 

fi + ko-E' + p + k-E" 

(6.43) 

(6.44) 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 
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O módulo quadrado desta expressão toma a forma 

,404 
KFO = 

4n2h4c-e 
knk E (u*av!) (u'*aou0) t (u*a0u") (u"*auo) 

H + kQ - E' + fi + k-E" 
(6.48) 

Substituindo a equação (6.48)na equação (6.45), teremos 

Ek2 

uj = ce^dd 
M̂ o E (u*av!) (u'*a0uo) (u*aou") (u"*auo) 

fi + k0-E' fi + k-E" 
(6.49) 

Dividindo pela velocidade da luz, obtemos a seção de diferencial de choque para o processo de 

espalhamento[15]: 

dip = e d£l 
Ek2 

/ifcg E (u*au') (u'*a0uo) (u*aou") {u"*atuo) 

fj, + k0-E> V + k-E" 
(6.50) 

Agora que já temos a seção de choque diferencial, dada pela equação acima, vamos deduzir 

a fórmula de Klein-Nishina. Primeiro o sinal de somatório pode ser removido tendo em conta a 

equação [15] 

P' 

J2 iu*Qiu') (u'Qau") = u*Q!Q2u" (6.51) 

Contudo ela não pode ser usada diretamente na equação (6.50), devido ao fato dos denomi

nadores dependerem do sinal de E' e E". Para contornar esta situação, consideramos o primeiro 

termo de (6.50) e multiplicamos o numerador e o denominador por // + ko -\- E', ficando com 

E (ii*cm') (u'*aouo) 

H + ko-E' - E 
= E 

(/i + fc0 + £") ( u W ) (u'*a0uo) 

(n + ko + E') (fi + k0 + E') 
(fx + k0 + .£') ( u W ) (u'*a0uo) 

(/i + k0)
2 - E'2 

(6.52) 

Repare que (/x + ko) — E'2 não depende do sinal de E'. No numerador, consideramos a equação 

de onda 

E'v! = [(ai? ') + 0/i] v! = H'u'. (6.53) 
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Assim, obtemos 

> p (u*av!) (u'*a0u0) ^ (/x + fc0 + £') ( t t W ) (M^OQUQ) 

^ M + fc0-£' ^ (M + k0)
2 - E>2 (b-54j 

p' p' 

- C . ^ V^ ("*<*"') (u'*a0uo) | ^ # ' ("*QM') (u'*a0uo) 
- (M + fcoj^ ( /x + fco)2_jB/2 + Z , (ti + kQ)2_E,2 

p' v' 
- { u\ V^ (tt*a'"/) (n^Qptto) Y ^ (u*aE'u') (u'*aQuo) 
- U* + * ü ^ (/U + A.o)2_ jB/2 + 2 ^ ( iz + fco)2_£,2 

p' p' 
- ( h \ \^ {u*au') (u'*a0u0) Y ^ {u*ocH'u') (u'*a0u0) 
- (/x + feoj^ {fl + ko)2_Ea +2., ^ + kQ)2_E,2 

Aplicando a fórmula (6.51), obtemos 

P' /..*„...i\ r„.i*„. ,. \ P' 

E (u*au') (U'*OÍ0UQ) _ ^-> (tt*cm;) (tt^apup) ^ (u*aH'u') (u'*a0uo) 

IM + ko-E' ~~ W + K°>2^ (M + fco)2_jB/2 + 2 ^ (M + fco)2_jÉ;,2 ^ -
_ (/x + A;Q) (n*aaouo) (u*a.£f QQ^O) 

55) 

(/i + fco)2 - E'2 (/x + fc0)
2 - £ ' 2 

Tendo em conta que E'2 = p'2 + /J,2 = kfi + /x2, temos 

(/x + fc0) - Eu = ^ + k^ + 2/xfc0 -k
l
0-^ = 2/x/co, (6.56) 

^ H + k0-E' ~ (fi + k0)
2-E>2 + (fi + k0)

2-E>2 { b ) 

_ (fJ, + fcp) (u*aaoUo) + (u*aH'aouo) 
2íifco 

Do mesmo modo para o segundo termo da equação (6.50), temos 

^ (u*a0u") (u"*au0) ^ (/x - k - £") (u*a0u") (u"*cmo) 

^ H-k-E" *-< (fi-k + E")(n-k-E") [ j 

^ ( i x * o W ) K * m x 0 ) (n*a0ff"n") K * a n 0 ) 
l/X j ^ (M - fe)2 - E"2

 (IÍ - k)2 - E"2 { ' ' 
(/x - k) (u*a0au0) (u*a0H"au0) . . 

+ ..2 , U2 O..!. ^,2 3 ( 6 - 6 0 ) H2 + k2 - 2^ik - p"2 - fi2 n2 + fe2 - 2/xA; - p"2 - /x2 

(/x - fc) (u*a0cra0) + («*aoír"auo) , e C1 x 
2ÍTk • (6-61) 
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Assim, temos[15] 

E (u*au') (u'*ctoUo) (u*aou") (u"*auo) 
H + k0 - E' + n + k-E" j 

(/x + ko) (u*aaouo) + (u*aH'aoUo) (p, — k) (u*aoauo) + (u*Q.QH"CHUQ) 

2fiko 2fik 
1 .fi (u*aaoUo) + ko (u*aaoiio) + (u*aH'ctoUo) 

V k~o + 

/j, (u*atoauo) — k (u*aoauo) + {u* otoH" auo). 

k J 

1 f [u*a (JÍ + k0 + H') apup] [u*a0 (/i - k + H") aup] 1 
2fj,\ ko k j 

2/J 

(6.62) 

ko 
(u*aK'aoUo) {u*aoK"auo) 

ko k 

onde definimos 

K' = n + ko + H' 

K" = n-k + H" 

(6.63) 

Podemos aprofundar nossa discussão tendo em conta a equação de onda para UQ, 

[(a. Í ? 0 ) + PlA uo = E0UQ. (6.64) 

Já que ~j)o = 0, e EQ = p, temos PJJLUO = fiuo, ou (1 — /?) UQ. Assim, 

K' = fi + ko + H' 

= n + ko + (oc k o) - fin 

= (l-p)(i + ko+ (ale o^j 

= k0 + (a k oj , 

(6.65) 
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K" = n-k + H" 

= /x — k — lack) — Pfx 

= (\-0)n-k- (ak\ 

= — k — (at k ) . 

(6.66) 

Podemos escrever, então 

E 
J_ 
2^ 

J_ 
2/1 

J_ 
2/i 

J_ 
2fi 

2/x 

(u*avf) (u'*aouo) (u*a0u") (u"*atouo) 
+ • 

fi + ko-E' fi + k-E" 
(u*aK'aotto) (u* CHQK"'atuo)' 

ko k 

(u*a ko+(ako) cto^o) (u*ao —k—lock) auo) 

ko k 

ko (u*aaoUo) + lu*a latko) ao^o) k (u* otootuo) + lu* otQ lock) auo) 

(6.67) 

ko 

(u*aaouo) + (u*aoauo) + 
(u*a (akoj ao^o) [u*ao lock) auo) 

ko 

u 

a (at k o J QQ ao lock) 
acuo + a-oOi -\ —;— 1— — -

a 

ko k u0 

Tendo em conta que aao + otoa = (a~e) (o e o) + (alio) ( a e ) — 2 ( e o, e ), onde e o e e são 

os vetores de polarização dos quanta de luz, temos 

E 
1 

2/1 

(u*avf) (u'*aouo) (u*aou") (u"*aouo) 

fi + ko-E' fi + k-E" 
(6.68) 

u 2 Çt0, t) + 
a (a ko) ao ato lack) 

kn 

a 

k u0 > . 

A seção de choque diferencial é proporcional ao quadrado da expressão acima. Ela depende das 

direções de spin nos estados inicial e final. Contudo, não estamos interessados na probabilidade 

de se encontrar o elétron com uma certa direção de spin depois do processo de espalhamento. 

Devemos, portanto, somar d(f) sobre todas as direções de spin após tal processo, e fazer a média 
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sobre as direções de spin do estado inicial. 

Denotamos a soma sobre as direções de spin por 5 (ou por 5o para o estado inicial). Portanto, 

devemos formar [15] 

2SoS u 2Ç?0,-?) + 
a (at k oj a0 ao (a~k) 

k0 

a 
uQ 

(6.69) 

A soma 5 sobre todas as direções de spin pode ser reduzida a uma soma £) sobre todos os 

quatro estados, tendo o mesmo momentum p. Depois de substituirmos 

H + E HQ + EQ 
u = —r-^—u, UQ = ——— UQ, 

IE 2E0 

as somas 5Q, S podem ser substituídas pelas somas ^ p , ^ p o sobre quatro estados: 

-505|(u*Qu0) |2 = ^SoS (u*0Qtu) (u*Quo) 

P P0 
1 / \ 

^ S P Q H H + E)Q(H0 + EO), 

onde 

p 

Assim, tomando Q como o operador na equação (6.68), temos 

(oíkojao ao let k ) a 
;S0S 

1 1 
8E>2 4 

u 

Sp 

2 (To, e) + 
ko 

2(~eo,~e) + 
a (at k oj ao ao (ale} 

no 

a 

x 

ko ' k 

ko — k +/j, + /3pi+ (afco) - (atk J x 

a (at ko) ao ao (a k J 
2(T0,e) + 

1 1 

ko 
[1 + 0] 

(6.70) 

(6.71) 

(6.72) 

(6.73) 

4E>2 4 
5p{2 (~e0, ~e) (2/x + h + k) + k0 + -k - 2 ( e 0, e ) (fc0 - k) aQa + 

fcp — k, 
i a A; o j aoa ( « k ) a0a - 2 (~e0, ~<0 (a k o) &oa (ot k ))}. 
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Tendo em conta Qoa + aao = 2 (eoe), temos 

— jSp (a. ko) OÍQOL í ot k ) aoa = — ~:Sp í a fco) ( a í ; ) = — (kok) , 

-Sp [a0a] = (~e0,"?). 

(6.74) 

(6.75) 

Então temos 

;S0S 

AEn2 

a (atko) a>o c*o (ctk) a 

A f—+ —>\2 , ^0 — fc 
4 ^ ( e o ' e ) + ^ T 

&o 

ífc0fc 

•uo (6.76) 

ko, k 
) 

Denotamos o ângulo entre as direções de polarização dos quanta primário e secundário por ©, 

('e'o, e ) = cos ©. Além disso, de~p = ko — k e E + k = ko + /i, 

/cofc - í fc o, k ) = \Í {ko — k) (6.77) 

A seção diferencial de choque agora torna-se, de acordo com as equações (6.50), (6.68) e (6.76) 

a seguinte [15] 
1 k2 

d<j> = -jrldn-p -r + T - 2 + 4cos29 
k ko 

(6.78) 

A equação (6.78) é a conhecida equação de Klein-Nishina, que fornece, para todos os quanta de 

radiação primários com uma dada freqüência e polarização, a intensidade da radiação espalhada 

em um dado ângulo 0 com uma dada direção de polarização. Ela representa a seção de choque 

diferencial para radiação incidente com polarização plana, onde © é o ângulo entre os vetores 

elétricos da radiação incidente e da radiação espalhada EQ e E, respectivamente. Já ro é o raio 

clássico do elétron, dfl é o elemento de ângulo sólido através do qual o fóton espalhado emerge após 

a colisão. A energia do fóton espalhado é hk. 

Quando a radiação é não polarizada, que é mais comumente utilizada experimentalmente, a 

seção de choque diferencial toma a forma: 

# = ^ í £ ( ^ + A_sin2 0 
2 KQ \ k ko 

(6.79) 
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Substituindo 

onde 

na equação (6.79) temos: 

k = 
k0 

l + a ( l - c o s 0 ) ' 

a = 
hko 

rriQC2 

r2 1 
d4> = -firfíí l ç 

2 }[ l + a ( l - c o s e ) ] 2 
2n a2(l-cos6)2 

i + cos2 e -\ —, ~ 
1 + a (1 - cos 6) 

(6.80) 

Na equação (6.80) 8 é o ângulo entre o raio incidente e o raio espalhado, de forma que o fóton 

espalhado hk, está dentro de um ângulo sólido dÇl = In sin 9d6. 
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Figura 6-4: Geometria da retroprojeção tridimensional [30]. 

Apêndice B - Reconstrução 3D com Feixe Cônico 

O processo de reconstrução 3D com feixe de raios X cônico, difere da reconstrução tomográfica usual 

(feixe paralelo), pela divergência do feixe. Deve-se então adaptar o algoritmo de reconstrução 2D, 

com feixe divergente (usado em tomógrafos com feixe em leque), introduzindo neste a coordernada 

Z. A figura (6 — 4) ilustra a geometria tridimensional usada pelo algoritmo. 

Considera-se inicilamente um ponto r distando r do centro de rotação do sistema e sobre o 

plano TS onde S é eixo que aponta para o vértice do feixe cônico a partir do centro de rotação e o 

eixo T é o outro eixo suporte do plano, perpendicular ao eixo S. O plano TS é o plano central do 

feixe cônico coincidindo com o plano XY no caso bidimensional, rodado de um ângulo /3. O vetor 

que liga o ponto a ser reconstruído r ao centro do sistema forma um ângulo 4> com o eixo X. Então 

a equação, em coordenadas polares, para reconstruir o ponto r a um ângulo <fi no sistema XY é a 

seguinte [30]: 

i /-2ir i /"oo Dso 

Dlo+P2 
-.dpd/3 (6.81) 
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onde, 

/

n 
M .ejojpcbj (6.82) 

•n 

é o filtro de reconstrução, 
, _ DSQ.r cos (/3-<f>) 

P~ Dso + rsmdS-rt ( 6 ' 8 3 ) 

é a projeção do ponto r sobre o eixo T quando um raio é lançado do centro do feixe passando sobre 

o ponto r e 

U(r14>,f» = Dso + r™«i-t» (6.84) 

Uso 

é um peso que varia na direção do eixo S. 

Trocando o sistema de coordenadas de polar para retangular, as novas coordenadas do ponto r 

no sistema TS são: 

t = x cos /3 + y sin /3 x = rcos<p (6.85) 

s = —x sin P + y cos /? y — r sin 0 

Relacionando a projeção p' com a coordenada í temos: 

P = Ds^s (6-86> 

E reescrevendo a função U (r, <f>.0) no novo sistema temos: 

U(x,yt0) = 2%^. (6.87) 
Uso 

Com isto a equação de reconstrução em coordenadas retangulares é: 

9 k *) = 5 r 77T^ r ^(p) * iir^B -p) -r¥=d^ (6-88) 

2 io (£>so - s) J-oo \Dso-s ) /D2sQ + p2 

Agora basta incluir na equação a terceira dimensão. Sendo assim, se o ponto r está contido em 

um plano T'S', que também contém o centro do feixe mas é oblíquo ao plano TS passando a uma 

altura £ no novo eixo Z (T eT' paralelos entre si), então a distância entre o centro de rotação deste 

novo plano e a fonte do feixe cônico é: 

D'$0 = D2
S0 + C2 (6.89) 
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Reescrevendo a equação de reconstrução bidimensional para o plano que passa pela fonte dos 

feixes cônicos e pelo ponto r ' (localizado em (í', s') no sistema T'S' que cruza o eixo Z na altura 

£), temos: 

1 r2n /-)/2 roo / D' t' \ D' 

^ ' S ' C H Í 7 7 7 ^ / R*M)Hp^-p)-j=^W (6.90) 
ZJo {Dso-s) J~°° \Vso s ) ^/D%+p2 

Agora as variáveis devem ser reescritas segundo o sistema TS para que o ponto r seja localizado 

com coordenadas (í, s, z). Os ângulos diferenciais dfi e d/3' devem ser relacionados para que se com

plete a mudança de coordenadas, sendo que para tal se consideram passos angulares tão pequenos 

que pode-se aproximar Dsosin/3 por Dsod/3. Como o valor precisa ser o mesmo independente da 

posição do ponto r temos: 

Dsod/3 = D'sod/3' (6.91) 

Usando semelhança de triângulos temos que: 

t' = t (6.92) 

s' 

D'so Dso 

C 
Dso Dso - s 

De onde chega-se a equação final [30]: 

' 27o (Dso-s)2 J-oo PY Dso-s) \Dso-s / JD2
S0 + Ç2+P> 

(6.93) 

Para passar a formulação matemática para o computador, utiliza-se um algoritmo que se resume 

a três passos, sendo o primeiro o reescalamento das projeções bidimensionais Rp (p, () por 

R'p (p, C) = D s \ Rp (p, C), (6.94) 
y/Dso + C2+P2 

o segundo a filtragem das projeções bidimensionais (já reescaladas) usando o filtro h em cada linha 

das projeções da forma 

Qp(p,0 = R'p(p,0*\h(p) (6.95) 

onde o símbolo * significa convolução. E finalmente, o terceiro passo é retroprojetar cada uma das 
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projeções bidimensionais, escaladas e filtradas, sobre o cubo de reconstrução da seguinte forma: 

g{t^z) = 2Jo Tp^^Q'\D^s>D^r*r (6-%) 
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