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Resumo: Os desafios concernentes à tomografia por absorção de raios X de objetos 

constituídos por mais de um material são discutidos neste artigo. São abordados os 

seguintes casos de medição: análise da continuidade da camada de isolamento em fios 

de cobre, análise do alinhamento entre um eixo metálico e seu revestimento plástico, e 

a análise da distribuição de diferentes materiais em uma amostra de concreto.  
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Abstract: This paper discusses the issues involved in inspecting by X-ray tomography 

objects composed of more than one material. It addresses the following measurement 

cases: continuity analysis in copper wire insulation layer, alignment analysis between 

a metallic shaft and its plastic body; analysis of the distribution of different materials 

inside a concrete sample.  
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1. INTRODUÇÃO 

No início da década de 1970, o uso da tomografia 

computadorizada por absorção de raios X (TCRX) 

revolucionou o campo da Engenharia Biomédica. 

Através da TCRX, imagens representando seções 

do corpo humano podiam ser obtidas e usadas em 

diversos diagnósticos e tratamentos. Avanços na 

detecção de menores diferenças de densidade e a 

redução no tempo de obtenção de resultados 

tornaram a tecnologia adequada à inspeção não 

destrutiva de peças e componentes mecânicos [1]. 

Descontinuidades, trincas e poros podiam ser 

detectados sem destruir ou danificar o objeto em 

investigação, propiciando novas possibilidades de 

análise. Mais recentemente, o uso da TCRX tem-

se estendido para a metrologia industrial, de 

forma a permitir a análise de geometrias visíveis 

ou não no interior do objeto, sem cortes físicos. 

Trabalhos recentes reportam o uso da TCRX para 

dimensionamento de objetos, com ênfase especial 

à rastreabilidade e incerteza [2]. Neste artigo, 

exemplos de aplicação da TCRX para estudo de 

objetos compostos por mais de um material são 

descritos. Especial atenção é dada à seleção dos 

parâmetros de configuração do sistema de TCRX. 
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2. TECNOLOGIA E CONFIGURAÇÃO 

Em geral, em um sistema de TCRX, o objeto em 

inspeção é posicionado sobre uma mesa rotativa, 

conforme ilustrado na figura 1. O objeto é então 

submetido a uma revolução completa, com passo 

angular de algumas dezenas de minutos, sempre 

o mantendo dentro da área definida pelo cone de 

radiação emitido por uma fonte de raios X. Após 

atravessar o objeto em uma determinada posição, 

a intensidade de radiação remanescente é obtida 

por meio de um detector plano, e armazenada de 

forma digital como uma projeção bidimensional. 

As projeções resultantes da completa revolução 

do objeto fomentam o algoritmo matemático para 

reconstrução do volume medido, representando 

as formas exteriores e interiores do objeto. 

 

Figura 1. Princípio básico de operação do sistema 

de TCRX, com o objeto posicionado entre a fonte 

de raios X e o detector plano. 

Em comparação com tecnologias de medição 

tácteis e ópticas, a TCRX tem como vantagem a 

capacidade de obter uma grande quantidade de 

pontos mais rapidamente em peças de geometrias 

complexas, pois não requer reposicionamentos do 

objeto e trocas de sensores de medição. Isso sem 

contar a possibilidade de avaliar geometrias no 

interior do objeto de forma não destrutiva. Como 

desvantagens, desponta o poder de discriminação 

da medição e a dificuldade em estimar a incerteza 

associada aos resultados das medições efetuadas 

por meio da TCRX. Isso implica restrições ao uso 

da tecnologia, que precisam ser ponderadas pelo 

usuário. Nas subseções seguintes, alguns fatores 

que precisam ser avaliados em medições feitas 

com a TCRX são apresentados. 

2.1 Efeito do posicionamento do objeto 

Considerando um feixe de raios X com múltiplos 

níveis de energia, a interação com o material de 

um objeto está sujeita a efeitos de espalhamento 

(refração, reflexão) e absorção dos raios X. Logo, 

os raios X com níveis de energia heterogêneos 

podem percorrer trajetórias dissimilares quando 

interagem com materiais de densidades variadas 

que formam o objeto. Para amostras constituídas 

por mais de um material e onde um material de 

maior densidade é envolto por um material de 

menor densidade, raios X de menor energia, ao 

interagirem com o material mais denso podem se 

espalhar causando no volume resultante um 

efeito de ocultamento do material menos denso. 

Nesses casos, deve-se buscar um posicionamento 

onde os efeitos de espalhamento sejam reduzidos. 

Um caso prático é ilustrado na subseção 3.2. No 

caso de amostras constituídas por mais de um 

material, onde a separação entre eles é bem 

definida, ou onde as diferenças de densidade não 

são tão expressivas, deve-se buscar uma posição 

na qual a distância percorrida pelo feixe de raios 

X seja a menor possível. Percorrer uma distância 

mais curta permite aplicar uma menor quantidade 

de energia, propiciando assim uma diminuição no 

tempo de medição e um aumento na qualidade do 

volume gerado pela TCRX. 

2.2 Configuração dos parâmetros de medição 

Para que seja obtida uma nuvem de pontos que 

represente as geometrias de interesse do objeto de 

forma apropriada, os seguintes parâmetros típicos 

aos sistemas de TCRX precisam ser configurados: 

tensão e corrente da fonte de raios X e tempo de 

exposição da imagem no detector. A geometria 

do objeto e os materiais que o compõe são fatores 

determinantes no adequado ajuste dos parâmetros. 
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Deve-se selecioná-los de maneira a garantir que 

os raios que atingem o detector não resultem em 

pontos saturados (excesso de energia) ou em 

pontos não excitados (ausência de energia). 

A avaliação dos níveis de energia que chegam 

ao detector é normalmente feita através da análise 

do contraste de uma ou mais projeções, dadas em 

escala de cinza. Pixels com tons mais escuros são 

resultado de uma menor quantidade de energia 

que atinge o detector. Isso porque a maior parte 

da radiação foi absorvida em virtude da maior 

densidade do material numa região, ou do maior 

comprimento radiográfico da peça naquela região. 

Pixels de tons mais claros representam o oposto. 

Em uma mesma amostra, uma configuração que é 

otimizada para um dado material pode fazer com 

que outro material de menor densidade apresente 

valores muito claros de contraste, ocasionando 

perda de informação. Nessa situação, no processo 

de reconstrução do volume, o material menos 

denso poderá misturar-se ao ar ou ser totalmente 

perdido. 

É necessário, portanto, que uma relação 

adequada de contraste seja definida: o valor mais 

claro não deve saturar o detector (e deve refletir o 

ar) e os valores de cinza do material menos denso 

e do ar não devem ser muito próximos. O valor 

de tensão aplicado está relacionado com o nível 

de energia do feixe de raios X. A principal forma 

de harmonizar o contraste, portanto, baseia-se na 

redução da tensão. O uso de filtros (lâminas) na 

saída da fonte de raios X, que bloqueiam aqueles 

raios X com menos energia, aliado ao aumento da 

intensidade de corrente dos raios X, possibilita 

também a melhoria do contraste. 

2.3 Análise do volume gerado 

Numa curva de densidade do volume gerado pela 

TCRX, a distribuição de densidade dum material 

em particular é usualmente caracterizada por uma 

curva normal. Portanto, para amostras compostas 

por mais de um material, a curva de densidade 

apresentará mais de uma curva normal, com 

picos isolados ou não, para cada material. Usando 

um software apropriado para análise desses dados, 

é possível selecionar a curva de densidade de um 

ou mais materiais, de acordo com a necessidade 

de inspeção. Especialmente nos casos de objetos 

constituídos por mais de um material, o uso de 

cores para representar cada uma das faixas de 

densidade denota uma ferramenta importante na 

análise da interseção de elementos do objeto ou 

na análise da distribuição dos elementos dentro 

duma amostra. A subseção 3.3 ilustra um desses 

casos. É comum que os programas de avaliação 

permitam renderizar (i.e., representar visualmente 

em projeções 2D e 3D) uma determinada faixa de 

densidade por vez, facilitando a busca por cada 

material. 

3. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

Os casos de inspeção por TCRX de componentes 

e amostras constituídos por mais de um material 

resultaram de medições feitas em uma máquina 

de medição por coordenadas com TCRX (Werth 

TomoScope HV Compact 225 3D CNC). 

3.1 Análise da continuidade da camada isolante 

de verniz em fios de cobre  

Para que o verniz não fosse ocultado na medição, 

os parâmetros foram selecionados de maneira a 

mitigar esse efeito. Por haver necessidade de alta 

resolução da imagem, o escaneamento foi feito 

em mais de um quadro, i.e., o objeto foi medido 

em partes e as imagens resultantes de cada parte 

foram automaticamente combinadas via software. 

Consequentemente, o tempo de medição tornou-

se significativamente maior, e a uniformidade da 

temperatura durante todo o ciclo de medição teve 

uma relevância ainda maior. O volume resultante 

foi renderizado de maneira a exibir a camada de 

verniz em uma cor e o cobre em outra. Imagens 

de seções virtuais do objeto foram feitas e regiões 

de interesse localizadas (ROI). Imagens de cada 

ROI em 3D foram também produzidas a fim de 

identificar falhas no verniz (figura 2). 
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Figura 2. Imagens de projeções de seções virtuais 

do objeto e da renderização em 3D de uma região 

de interesse. 

3.2 Avaliação do alinhamento entre um eixo 

metálico e seu revestimento plástico 

Para que a informação dos materiais de interesse 

não fosse ocultada na medição, selecionam-se os 

parâmetros que minimizavam o efeito. Em adição, 

foi necessário um alinhamento no qual o eixo de 

material metálico estivesse paralelo ao eixo da 

mesa rotativa, e consequentemente, perpendicular 

ao feixe de raios X emitido pela fonte. Isso para 

reduzir os efeitos de espalhamento dos raios X, 

que resultavam na perda de informação a respeito 

do revestimento plástico (figura 3). O volume 

gerado pela TCRX foi então renderizado, e cores 

distintas adotadas para o eixo metálico e para o 

revestimento. Usando projeções laterais, foram 

medidas oito distâncias de controle, em posições 

angulares diferentes, a fim de avaliar possíveis 

problemas de excentricidade. 

  

  

Figura 3. Imagens de projeções de seções virtuais 

de um componente evidenciando que efeitos de 

ocultamento podem ser eliminados a partir de um 

posicionamento adequado da amostra. 

3.3 Análise da distribuição das fases em uma 

amostra de asfalto 

Foi efetuada a tomografia com parâmetros tais 

que nenhuma informação relevante da amostra 

fosse perdida. A curva de densidade do volume 

resultante foi analisada e cada um dos materiais 

foi renderizado com uma cor diferente, tornando 

possível a visualização adequada da distribuição 

de cada material (figura 4). 

  
(a)                                                         (b) 

Figura 4. Imagem (a) da renderização de todas as 

fases da amostra e (b) de uma das fases somente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A TCRX oferece novas possibilidades de análise 

não destrutiva de objetos de setores da economia 

os mais variados, propiciando uma mudança de 

paradigma no controle da qualidade. Isso porque, 

há casos em que o corte físico da amostra impede 

a análise da causa do problema ou a realização de 

outros testes investigativos. Os exemplos práticos 

ilustraram a importância da qualificação técnica 

das pessoas para que sejam extraídas informações 

confiáveis das medições por TCRX. 
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