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RESUMO

Apresentaremos nesta tese, um novo método de investig~

ção da Física da Água no Solo usando a Tomografia Computadorizada

de Raio-X. Mostramos que o método está de acordo com as técnicas

clássicas, tais como a da atenuação de raios ye a gravimétrica.

Também demonstramos que o método permite novos enfoques
, .

e anal1.

ses quantitativas dos problemas, tais corno estudos dinâmicos bi e

tridimensionais,detecção de heterogeneidades do solo e da distri

buição da água neste. Aplicamos o método para investigações da 1n

filtração vertical da água em um solo úmido 'e compactado, para si

mulação da irrigação por gotejamento e para estudos preliminares

.de germinação de uma semente "in situ". Estas aplicações nao te

riam sido possíveis sem os recursos e vantagens deste novo méto

do.

Nossos resultados complementam aqueles encontrados por

Petrovic et aI e Hainsworth et aI, onde investigamos experimental

mente a dependência completa das U.H. (Unidades Hounsfield) com a

densidade global, com o conteúdo da água no solo e com a energia. '

Finalmente, repetimos alguns de nossos resultados obti

dos, utilizando um mini-tomógrafo de Raios X e y, não-médico, de

considerável simplicidade que abrirá novas possibilidades de apli '

cação do método proposto.



ABSTRACT

In this thesis we present a new method for the

investigation of water in Soil Physics using X-ray Computed

Tomographic scanning.

We show that the new method is J.n agreement with

previous classical techniques such as y -ray attenuation and

gravimetric. We also demonstrate that the method allows new

approaches and quantitative analysis of problems such as bi and

.tridimensional dynamical studies as well as of heterogeneity

in soil and water distributions. We apply the method to

investigations of vertical infiltration of water in wet and

on dry bulk

compacted soil,simulation of drop irrigation and· for preliminary

studies of seed germination "in situ". These applications would

not be possible without these capabilities a~d advantages of this

new method.

Our results complement those of petrovic et aJ,.and

Hainsworth et aI in ·that we have investigated experimentally the

complete dependence of H. U. (Hounsfield Units)

density, water content and energy.

Finally we also repeat some of our results obtained,

using a non-medical X and y -ray minitomograph of considerable'

simplicity wich will open new possibilities for the application

of the proposed method.
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1.
CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A presente tese pretende apresentar a Tomografia Comp~

taõorizada como um novo método para estudos da Física da Água no

Solo. Antes porém, de introduzirmos o assunto tratado assim como

os seus objetivos, vamos expor brevemente as origens que motiva

ram este trabalho e os meios que tivemos para realizá-Io.

, , •..

Para que pudessemos chegar a elaboraçao 'do plano de

trabalho assim como a executá-lo, foi necessária a interação e o

esforço de diversas pessoas e instituições, qu~ resultaram funda

mentáis.

l
I

A formação básica e de pós-graduação fornecida pelo

IFQSC-USP, associada ao nosso interesse particular, propiciou as

condições para que realizássemos o nosso Mestrado na área de Ópti

ca Não-Linear. Durante este período, nos familiarizamos com o tra

to de equações diferenciais parciais não-lineares, resultantes da

aplicação 'da teoria semiclássica da radiação ao estudo da emissão

... , d' d' d .. 1°)espontanea dos atomos, escr1tos por um mo elo un1 1menS10na .

Ao mesmo tempo em que isso ocorria, nos defrontávamos

com problemas de natureza mais aplicada, mais especificamente li

gados à agricultura (irrigação, por exemplo), pelo fato de estar

mos trabalhando em urnaregião agrícola (Barretos-SP).

Daí~ foi natural tentar conciliar a formação em Física

Básica com a de Física Aplicada à Agricultura (área multidiscipli

nar). Desta forma, no ano de 1981 e 1982, procuramos no DFCM o

grupo de Biofísica e iniciamos os primeiros contatos, pois aí já

existia urnatradição de trabalho experimental em estudos de Físi

. 'Á (2 3 4)Ap11cada a gua " .



2.

Por outro lado era necessário localizar bem o problema

a ser enfocado de forma a poder manter o trabalho de elevada qu~

lidade e poder dar uma contribuição em um outro campo que nao nos

era familiar.

, ' .
Desta forma se taz~a necessar1a uma ma10r intera<;ão

.. ',""", . - .'
com as lnstltul<;oes e pesqulsadores com tradlçao de pesqulsa na a

.rea de Física de Solos.

Esta oportunidade surgiu e se realizou
,

atraves do a

p010 do Projeto de Centros Emergentes do CNPq, coordenado pelo

...

conve

nio com o CNPq e a FINEP, de características multidisciplinares.

Pudemos contar como apoio e a colaboração fundamentais de vários

pesquisadores e instituições .

.. ,.
No que se refere a F~s~ca de Solos recebemos assesso

ria de diversos especialistas. A nível internacional tivemos a co

laboração inicial de Edward E. Miller, da Universidade de

Winsconsin (EUA), que veio ao Brasil por duas vezes para contri

buir na elaboração do plano de trabalho e ministrar cursos especí

ficos de treinamento.

Considerando a importância das observações por ele re~

. d' 'd dI" f' 1(5)l~za as c~tamos, em segu~ a, um trecho e seu re ator~o ~na

que contribui para esclarecer a motivação desta tese.

"... As bagagens do grupo, delineadas acima, a meu

ver, possuem dois 9randes componentes que posso resumir corno (1)

competência nas disciplinas fundamentais e (2) "massa crítica".

Os Estados Unidos têm muitos bons físicos do solo fazendo bons

trabalhos~ mas há muito tempo tenho sentido que esta coleção maci

ça de talentos e conhecimentos tem sido severamente obstruída em

eficácia, por carência exatamente nessas duas
,
areas especiais.

Com poucas exceções, os físicos de solo norte-americanos têm sido
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treinados não em Física, mas como físicos de solo em departamen

tos de solos ou Agronomia. Quando uma pessoa bem treinada em Físi

ca, a nível de Ph.D., passa para a Física de Solos como uma caI

reira, os a,spec.tospioneiros das contribuições daquela pessoa po

dem ser imensos, como a recente pro jeção de W. A. Jury, de River

side, California. Além disso, mesmo pesquisadores treinados em Fí

sica frequentemente não conseguem resolver satisfatoriamente os

problemas de Física específicos com que se deparam na Física de

Solos.

Vários projetos que eu gostaria de ter explorado foram

impedidos por minha impossibilidade de encontrar alguém com trei

namento muito mais especializado em certas áreas da Física (es

palhamento de neutrons é um relevante exemplo e NMR, um outro),

que poderiam ter tomado os aspectos especializados de um problema

e chegado a uma conclusão satisfatória. Em são Carlos já existe

competincia em tais áreas especializadas e parece que as pessoas

com tais especializações estão desejosas de cooperar muito mais

significativamente do que é norma na América ...••

No Brasil, contamos principalmente com a colaboração

do pessoal do CENA (Centro de Energia Nuclear na Agricultura) don
. - ...

de destacamôs os pesquisadores Reichardt, K., Salati, E. e Liba!:

d· L (6)l., P •••

A . d' h d ' . (5) d Csegul.r repro UZl.mos um trec o o relatorl.o o ENA,

elaborado pelo professor Klaus Reich~rdt,a nosso pedido.

" A Física de Solos estuda os processos físicos e

fisico-químicos que ocorrem na crosta terrestre, principalmente

, ,
na camada aravel de culturas agrl.colas, envolvendo o solo, a plan

ta e a atmosfera. Estes processos ·são f~ndamentais para a produ

-, - .... ' ,
çao agrl.cola e na manutençao do mel.O ambl.ente. Seu cara ter e e§.

tritamente multidisciplinar, sendo que as informações obtidas são

de importância fundamental para a fertilidade do solo, microbiolQ

gia do solo, fisiologia vegetal, conservação do solo, irrigação e
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drenagem, agrometeorologia, etc••.

Atualmente, aqui no Brasil e mesmo em muitos países do

exterior, a Física de Solos é desenvolvida de forma bastante iso

lada e o pessoal envolvido é via de regra de formação puramente

" .... ~ .
agronom1ca. Com 1Sto as pesqu1sas desenvolv1das tem apenas desc~1

to empiricamente situações sem a possibilidade de explicá-Ias pro

fundamente, e assim indicar novos caminhos mais eficientes, econô

micos, produtivos e seguros. Existe portanto, a necessidade de u

ma maior integração entre pesquisadores d~ área de Física de So

los e pesquisadores das áreas básicas de apoio como é o caso da

Física, Química, Biologia, Bioquímica,.Matemática, Eletr8nica e

Instrumentação.

Os processos estudados pela Física de Solos, como por

exemplo,o movimento de água no solo, aeração, fluxo de calor no

solo, são processos complexos que exigem conhecimentos profundos

de Física, model,?smatemáticos, instrumentação adequada. A inte

gração de pesquisadores nestas diversas áreas possui um enorme

potencial para a formação de um grupo de pesquisa que poderá fOK
.. - " . ,.

necer contrlbulçoes a agrlcultura tanto em nlvel nacl0nal como ln

ternacional. Existe a possibilidade da emergência de um grupo em

condições de fornecer subsídios na área de Física de Solos, que

poderá prestar uma grande contribuição para a agricultura naciQ

nal ...••
Nesta mesma época fomos convidados a visitar as intala

çoes da EMBRAPA (CENARGEN, CPAC e o Centro Nacional de Hortali

ças), em Brasília, o que também contribuiu para uma importante a

proximação nossa com os problemas da pesquisa agropecuária nacio

nal.

Neste processo de integração nesta nova área, tentando

aplicar as idéias da Física, tomamos conhecimento da importância

e também da dificuldade do estudo da equação de Darcy. Conforme

poderá ser visto no Capítulo 11, esta equação governa o movimento



da água na solo. É uma equação diferencial, parcial,

não-linear e tridimensional •

5.

fortemente

. - .. -,
Dev1do a esta alta nao-11near1dade nao e

,
poss1vel en

- .,.
contrar a sua soluçao analJ.tJ.ca, no caso geral, mesmo quando sob

condições de contorno apropriadas.

Os métodos numéricos existentes e citados no texto m02

tram que as soluções são normalmente de natureza unidimensional e

só se aproximam dos resultados reais em situações muito particula

res.

Por outro lado, medidas experimentais como a da densi

dade global, a do conteúdo da água, a da condutividade e difusivi

dade hidráulica do solo, fornecem resultados muito importantes

tais como no acompanhamento da frente de molhàmento, na distribui

çio da água no solo, no seu tempo de escoamento horizontal e ve~

tical.

No entanto, dos métodos experimentais existentes para

medidas em laboratório, como nos mostra o
,

Cap~tulo 111, o de

transmissão direta de raios Y (de única ou dupla energia)
,e o

mais eficiente. Porém, as medidas são unidimensionais,
- ,

nao e se!!

sível a heterogeneidades, não é suficientemente rápido para medi

das de velocidades altas da frente de mOlhamento, impedindo-o,den

tre outras coisas, de realizar estudos bi e tridimensionais em

tempo real (medidas simultâneas do espaço e do tempo).

A nossa idéia inicial foi enfrentar este problema ten

tando utilizar a radiação-X, empregando um sistema densitométrico

apropriado, conforme o trabalho citado na referência 7. Os primei

ros experimentos foram realizados no Hospital são Jorge, em Bar

retos e no Raio-X do DFCM. Embora os resultados obtidos tivessem

sido estimulantes, eles demonstraram as dificuldades em se obter

imagens de boa resolução e nitidez suficientes para mostrar o con

traste solo seco-solo úmido(*) .

(*)No Capítulo IV explicamos as razões das dificuldades de se ob

ter bons resultados de imagem, utilizando a radiografia de Raios-X.

,



este

6 •.

A partir disto (1982), surgiu a idéia que resultou nes

ta tese, ou seja, usar a Tomografia. Computadorizada para investi

gações da Física da Âgua no Solo. Os primeiros resultados obti

dos com o tomógrafo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,

embora não convincentes,mostraram-se alentadores. Em 1983, tive-

mos a oportunidade de finalizar o nosso trabalho de Mestrado e

em seguida participar de um Curso de Física de Solos realizado em

Trieste, na Itália, sob os auspícios do ICTP(*). Dura~te

tempo foi possível conviver e discutir com especialistas, as pos

sibilidades e a relevância da utilização da Tomografia Computado

rizada em Fisica de Solos. A idéia foi muito bem aceita e outras

sugestões foram acrescentadas por Nielsen, D.; Gabriels, D.; Rei

chardt, K. e Vachaud, G. (8)

Coincidentemente com o término do Curso de Física de

Solos foi iniciada uma reunião de Física Médica no mesmo ICTP.

Nesta oportunidade, foi possível permanecer por mais tempo no-
ICTP, graças ao apoio e incentivo do Professor Abdus SaIam seu

Diretor. Assim, pudemos realizar sob orientação do Professor Sér

gio Mascarenhas e com a colaboração do Professor Roberto P. Muc

celi e Klaus Reichardt, uma série de experimentos iniciais com o

tomógrafo do Hospital da Universidade de Trieste. Os resultados

foram muito positivos e pudemos publicá-los(9) após discuti-los

com a equipe especializada em Física de Solos, do Professor Geor

ge Vachaud, da Universidade de Grenoble, na França, onde estive-

mos a seu convite.

(*) Participamos do "College on Soi! Physics", patrocinado pelo

ICTP (International Centre for Theoretical Physics), pela Agência Internacio

nal de Energia Atômica e pela UNESCO. Nesta oportunidade aceitamos o convite

de colaborar diretamente com a EMBRAPA, no Brasil, atraves da UEPAE ( Unidade

de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de são Carlos) e posteriormente
contribuir para instalar a UAPDIA (Unidade de Apoio ã Pesquisa e Desenvolvi 

mento de Instrumentação Agropecuâria), onde hoje nos encontramos.
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Em 1984,tivemos a oportunidade<**) de retornar'à Itáli~

onde pudemos voltar a trabalhar no Hospital de Trieste e estudar

junto da Universidade de Roma, a possibilidade da utilização do

minitomógrafo lá existente para fins biomédicos ~ em Física da Á

gua no Solo (apresentado no Apêndice). Nesta oportunidade pudemos

consolidar os resultados já obtidos 'e acrescentaroutros que serão

mostrados e comentados no Capítulo v, VI e Apêndice desta tese.

Estes novos resultados serão publicados através da referência 10.

A seguir, fornecemos uma explicação resumida do conteú

,
do de cada capltu10.

, -
No Cap1tulo 11, apresentamos a Equaçao de Darcy que a

copIada à equação da continuidade resulta em uma equação espaço

-temporal tridimensional que governa o escoamento da água no sQ

10. Aplicamos esta equação, a uma dimensão, ao estudo de duas si

tuações específicas de interesse: à infiltração horizontal e à in

fil tração vertical da água no solo. Discutimos algumas possibili

- . , .
dades de soluçao e alguns resultados poss1ve1s de serem alcança

dos em função das condições iniciais e de contorno utilizadas.

No Capítulo 111, apresentamos e discutimos os princi

pais m~todos experimentais existentes de medida da Física da Água

no Solo, em colunas de laboratório.

No Capítulo IV, desenvolvemos a Teoria Reconstrutiva

da Imagem a partir da Tomografia convencional até a Tomografia

Computadorizada dos dias de hoje. Destacamos os principais méto

dos de reconstrução da imagem assim como os fundamentos matemáti

CQS básicos que julgamos pertinentes.

No Capítulo V, aplicamos os resultados apresentados no

Capítulo IV (Teoria Reconstrutiva da Imagem) ~s medidas experimerr

tais apresentadas nos Capítulos 11 e 111. Os resultados obtidos

(**) Esta oportunidade surgiu atraves do convite que recebemos pa

ra participar do "Programa de Treinamento e Pesquisa em Laboratórios Italianos'

organizado pelo ICTP.



8.

,mostraram a viabilidade do novo método proposto, na medida da

densidade global e do conteúdo da água no solo, além de outras

medidas adicionais de importância no estudo da Física da Âgua no

Solo. ~ o caso de medidas bi e tridimensionais, dinâmicas e ca

pazes de distinguir heterogeneidades presentes no solo e na dis

tribuiçâo da água no mesmo solo.

No capítulo VI, aplicamos a metodologia desenvolvida

no' Capítulo V a algumas situações de interesse prático, onde pre

tendemos mostrar algumas daspotencialidades do novo método. ~ o

caso do estudo da infiltração vertical da água em um solo úmido

e compactado, .da simulação de irrigação por gotejamento, .da ger

minação de uma semente e no crescimento e absorção de água pelas

raízes de uma planta.

No Capítulo VII, apresentamos alguns comentários e

conclusões finais incluindo algumas sugestões de trabalhos futu

ros.

No Apêndice, mostramos a viabilidade de se utilizar

um min1-tom6grafo de Raios X ou y' em estudos da Física da Agua.

no Solo.
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CAPÍTULO II

A DINÂMICA DA ÁGUA NO SOLO: ASPECTOS TEÓRICOS GERAIS

Apresentaremos, no decorrer deste capítulo, uma visão

sucinta da teoria que governa o fluxo da água em solos homogê-

neos, considerando tanto o regime estacionário como o de transien

te. Vamos estudar o caso mais geral do fluxo em solo homogêneo

não-saturado e estabelecer a sua equação geral correspondente.

Em seguida, vamos aproveitar este resultado para apli-

cá-lo ao estudo teórico da infiltração horizontal (livre da infl~

ência gravitacional) e da infiltração vertical (onde muitas ve-

zes, o efeito gravitacional adquire importância fundamental). Es-

tes processos sao de muito interesse em Física de Solos e em par-

ticular,no manejo da água e do solo. Lembramos ainda que uma des

crição mais detalhada dos processos dinâmicos que ocorrem no sis

tema água - solo - planta - atmosfera e de forma mais-restrita no

.. , (11,12)
s1stema agua - solo pode ser encontrada em HILLEL' , REICHARDT

03,14), MILLER e KLUTEOS),VERPLANCKE(6) e HENIN(7).

Deixaremos para o próximo capítulo o tratamento dos

principais métodos e técnicas experimentais que julgamos de inte

resse à presente tese.

2.1 - EQUAÇÃO GERAL DO FLUXO N~O-SATURADO - EQUAÇÃO DE DARCY

.. bl· - d ' . (8) dA pr1me~ra pu 1caçao e que se tem not1c1a segun o

(19) . , .
HUBBERT (1956), que relaciona o fluxo da agua com o gradiente do

potencial, advém de 1856 e é de autoria do hidrologista francês

HENRY DARCY, após um estudo empírico da filtragem da água em arei

as saturadas existentes noschafarizes públicos de Dijon, na Frag

ça.

Em 1899, SLICHTEJ20)generalizou a Lei de Darcy para um

meio saturado, escrevendo uma equação diferencial macroscópica
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tridi~ensional da .forma:

•••

q = - Ks

•••

V H ·························(1I-1)

onde, a partir de agora, utilizaremos a denominação comumente em

pregada em Física de Solos e denotaremos com q a densidade de f~u

xo da água no solo (cm'/cm2seg), com
~ (*)
V H o gradiente da carga

hidráulica (em/em), com K a constante chamada condutividade hi

dráulica·(cm/s) e c índice s lembrará saturação.

RICHARDS(22), em 1931, postulou que o conceito de SLICH

TER poderia ser estendido aos meios porosos não-saturados. Para

isto, ele supôs que a condutividade hidráulica K, dependia univo

camente de uma outra função W denominada potencial matricial de

- " ..
sucçao. Por sua vez e poss1vel relac10nar exper1mentalmente

- (**) ,
funçao W com a umidade do solo e atraves da chamada curva

esta

ca

racterística da umidade do solo. Assim, conforme a conveniência,

pode-se obter a çurva da condutividade hidráulica como função da

umidade e.

No entanto, em 1956, MILLER e MILLER(23~hamaram a ateg

ção de que a Equação de Richards tornava-se falha quando a histe

rese era considerada. Devido a isto, estenderam a Equação de Ri

chards incluindo a histerese na relação de condutividade.

forma, (lI-I) passou a ser escrita como:

Dessa

................... - (11-2)

onde o índice h lembra histerese. A relação Kh ( ijJ ) para solos é

(*) Uma discussão bastante detalhada e recente da aplicação do
conceito de potencial ao estudo do equilíbrio e do transporte da água no solo
pode ser encontrada em COREY e KLUTE (1985) (21).

(**) Definimos umidade volumétrica ou conteúdo da água no solo e ,
como o quociente do volume da água existente no mesmo solo pelo volume total

(que inclui o volume da parte sólida, o volume da parte líquida e o volume da
parte gasosa) do solo.
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e

mesmo impossibilitando, na maioria dos casos (condições de conto!:,

no), a solução numérica da equação (1I-2).

Devido a este fato, não consideraremos em nossos estu-

dos a presença da histerese, procedimento muito comum nos estudos

de Física de Solos. Com isto, abandónaremos o índice h em (11-2),

ou seja, trabalharemos com a Equação de Richards que chamaremos

de Equação de Darcy conforme é normalmente designada na literatu-

ra e que se escreve como:

q = -K (~) V H = -K (e) V H ................ - .

Apesar das limitações, (11-3) é a equação que melhor

representa a Lei do Fluxo da Água no solo, em se considerando os

aspectos práticos e as dificuldades matemáticas. Convém observar

que mesmo abandonando a histerese, a equação (11-3) apresenta ain

da uma complexidade matemática bastante e~evada, .principalmente

devido à alta não-linearidade presente na condutividade hidráuli-

ca K (~) ou K (e).

Vamos, a partir deste ponto, obter a equação geral do

(quefluxo, acoplando para isto a equação da continuidade

da Lei da Conservação da Massa) com a equação (11-3). A

,
provem

-
equaçao

da continuidade fica escrita, de acordo com a notação adotada, co

mo·:

!L=-V
3t .

-+

q

eque.de acordo com (11-3) é possível concluir que:

3e _ar - (11-5)......................

Comumente, o potencial H pode ser escrito como função

de suas componentes ~ e Z (veja por exemplo, a referência 13), on-
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de z é o chamado potencial gravitacional, significando uma medida

ao longo do comprimento na vertical (profundidade), e o termo - ~

é denominado sucção matricial.

Com isto, (11-5) se escreve como:

de

at
............... (I I - 6 )

No caso de fluxo horizontal (z constante) V z = O, e no

caso de fluxo na vertical V 2 =1, então (11-6) assume a seguinte

. forma:

~e-
at

................ (11-7)

No caso em que o Vz (gradiente gravitacional) é despre

, . - .. ~ -
z1vel comparado com o grad1ente de sucçao matr1c1al V 1/1 a equaçao

(II-7) fica escrita como:

.....~ . (II-8)

ou para o caso de um sistema unidimensional horizontal, que utili

zaremos mais adiante, obtemos que:

ae _ aar-ax- (11-9)
••

onde a variável x é indicativa da dimensão horizontal.

A esta altura, convém voltar à equação (11-3) a uma di .

mensao (sem a componente vertical z em H) e relacionar o fluxo

com o gradiente da umidade e e não com o gradiente de sucção 1jJ • U

sando para isto a regra da cadeia e definindo capacidade

fica da água como c(e) = ~~ (tan~ente a curva e x 1jJ obtida

rimentalmente) é possível escrever (11-3) como:

,
espeC1

exp~

q = K(e) -.!Lax
K(e)
CT0T

ae
ax.

............... (11-10)
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(24) 95 d f' .CHILDS e COLLIS - GEORGE , em 1 O, e 1n1ram:

D(e) =
d$

K(e) = K(e) -ae-
.•...•.. •••••••••••••••••• (11-11)

onde a função D(0) é chamada de difusividade hidráulica.

Se substituirmos (11-11) em (11-10) obteremos:

q = - D(0) ~ 3x
.........•........ (II -12 )

que é análoga à primeira Lei da Difusão de Fick, que estabelece

que a taxa da difusão é proporcional ao gradiente da concentra

ção. No caso de K(0) constante (solo saturaoo) d equação (11-10)

possui a mesma forma matemática de outras duas equações de trans-

porte da Física clássica, quais sejam: a Lei de Ohm (a corrente é

proporcional ao gradiente do potencial elétrico) e a Lei de FOU

RIER (a taxa de condução de calor é proporcional ao gradiente de

temperatura).

No entanto, convém observar que embora seja possível

fazer uma analogia com as leis citadas, as complexidades matemáti

cas presentes nas equações (II-IO) ou (II-12) são muito superio-

res, pois K depende de e no caso do solo não-saturado, além da

não-linearidade e no caso mais geral depende da histerese, como

já ressaltamos anteriormente. Além do mais, a presença da gravida

de no caso da infiltraçao vertical é uma característica muito es-

pecial do transporte da água no solo, acrescentando novas dificu~

dades.

Voltando agora à equação (II-9) e usando a definição

(lI-lI) podemos escrever que:

ae
at

= a
ax

................. (11-13)

que é uma equação que envolve somente a variável e e não mais 1jJ

Esta equação nos será muito útil no estudo da infiltração horizog
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tal, conforme veremos em seguida.

Passemos, a partir de agora, a estudar analiticamente

o processo pelo qual a água entra no solo,denominado infiltração.

Por motivo de maior clareza e conveniência, como poderá ser obser

vado, vamos separar o estudo da infiltração em infiltração hori-

zontal e vertical.

2.2 - INFILTRAÇÃO HORIZONTAL EM UMA COLUNA INFINITA

DE SOLO HOMOGÊNEO

me,

Consideremos, conforme a Figura 1, uma coluna unifor

horizontal, de secção transversal e densidade global<*> cons-

tantes, comprimento infinito e com uma umidade inicial constan

~ Cilindro graduado... Jr (Reservatório de nível constante)

Água

••

~
p

atm

. o. '

.t-.
x = O

t
x

Figura 1 - Ilustração esquematizada de urna coluna infinita de

solo homogêneo comumente utilizada em estudos de infiltração

horizontal da água no solo.

(*) Definimos densidade global (seca) corno o quociente da massa

de solo seco pelo volume total de solo seco.
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No instante t = O (início do processo de infiltração),

a placa porosa (localizada em x = O) da Figura

contacto com a água do reservatório.

1 ,
e colocada em

Com isto a extremidade x = O permanece com um teor de

umidade 00 constante durante todo o tempo da infiltração. Com a

,."" .''''''
penetraçao da agua no solo, a um1dade 0 sera uma funçao do ponto

x e do tempo t considerados, ou seja 0 = e (x, t}.

A equação (11-13) governará este processo,

seguintes condições de contorno:

sujeita às

6 = 6i,x>o, t=o

6

= 60, x = o,t>o ..................(11-14)

6

= 6. ,x + CIO,t>o
1.

Para resolver a equação (11-13) SWARTZENDRUBER(25t1969)

propôs que x fosse transformada em variável dependente na forma

x ~ x (e,t) . Utilizando o método da separação das variáveis e e~

crevendo

x = À (e) • T(t) .................. (11-15)

••

onde À (e) é uma função que depende somente de e e T(t) somente

de t , é fácil encontrar, utilizando a equação (11-14), que

x = À (e) • t1/Z .................. (II-16)

A equação (11-16) pode ser reescrita como:

À (e) = x t-1/Z .................. (11-17)

que é chamada Transformação de Boltzmann, utilizada pela primeira

vez por LUDWIG BOLTZMANN em 1894.

Antes de procurarmos pelo valor de À (e) é possível a-

firmar que na infiltração horizontal em um solo inicialmente seco
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e estável, o avanço da "frente de molhamento" (avanço;t da umida-

de e no interior da coluna) é proporcional à raiz quadrada do tem

po. Portanto, no início, a infiltração é rápida tornando-se cada

vez malS lenta conforme o tempo avança.

Com a introdução da equação (11-17) na equação (11-13)

as condições do contorno (II-14) também sofrem alteração, assum1n

do a seguinte forma:

Substituindo a transformação (11-17) na equação (11-13)

(equação diferencial parcial em e, x e t) obtemos:

-À

-2- de d [ de l-ar- = -ar- D (e) ~ ••...••••••••.•• (II-19)

que passa a ser uma equaçao diferencial ordinária somente nas va-

riáveis e e À. Esta equação .é não-linear devido
..a presença de

D(e), o que requer a busca de soluções numéricas.

(26,27)
Em 1955, PHILIP desenvolveu um procedimento itera-

..

tivo para a solução numérica de (11-19) sujeita às condições. de

contorno (11-18). Em 1971,PARLANGl28)introduziu uma técnica quase

, . (29) (30)
anall tlca, DE WIT e VAN KEULEN em 1972 e ELRICK e LARYEA em

1979 desenvolveram procedimentos baseados em simulação por compu- .

1(31), ., ,tador. LIBARDI, REICHARDT et a. tambem contrlbulram com metodos

para estimar a condutividade hidráulica do solo em condições de

campo.

Uma técnica para determinar a difusividade· hidráulica

D(e) a partir de distribuições de umidade obtidas experimentalmen

te [i.é., e(À)] da infiltração horizontal foi publicada em 1956

(32)
por BRUCE e KLUTE. <'

Integrando-se (11-19) em e entre os limites ei e um va-
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lor de e qualquer, obtemos:

(11-20)......................
Je dee.À de = -2 D(e) -ar-1

BRUCE e KLUTE explicitaram D(8) a partir de (11-20) encontrando:

D(e) .................. (11-21) .

uma vez que o tempo t é uma constante num dado instante de obser-

vação to'

Com isto, conhecida a curva de e em função de x experi

mentalmente, para um dado to como pode ser visto de forma genéri-

ca na Figura 2, é possível determinar D(8) em t para qualquer 8

entre 8i e ao através da equaçio (11-21). Resultados típicos das

curvas a em funçio de x para diversos solos podem ser encontrados

em L1BARD1 e RE1CHARDT(33)ou em POP1(34)que estudou um solo da re-

giio de sio Carlos (Represa do Lobo).

e

"
~ Tangente (d8/dx)

t
x (frente de molhamento)

Figura. 2 - Curva típica da umidade 0 em função de x (posição da fren

te de molhamento) para um dado instante arbitrário to· durante a infil

tração horizontal num solo estável e homogêneo de umidade inicial 0~Em t = O, a água é introduzida no plano x = O (placa porosa da Fig.l)

e instantaneamente a umidade do solo atinge o valor 00. A tangente à
curva 0 em função de x nos fornece'd0/dx e a área riscada correspon

de aO,valor da integral J0 xd0 . Com isto D(0) pode ser .calculado
atraves de (11-21). 0i
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2.3 - INFILTRAÇÃO VERTICAL EM UMA COLUNA INFINITA

DE SOLO HOMOGÊNEO

Consideremos urna coluna idêntica à da Figura 1, pOS1Cl0

nada na vertical. Da mesma forma, no instante t = O a placa poro-

sa é colocada em contacto com o solo em z = o.

As condições de contorno existentes são:

8 = e. ,z> 0, t = °1
8 =

80'z = o,t > °
..............

(11-22)

e =

e· ,Z + 0),t ~ °1

A Equação de Darcy (11-3) para a infiltração vertical,

onde H = - (til + a ), fica:

............... (11-23)

e a equação (11-7) em uma dimensão assume á seguinte forma:

aoat = IK(1P)2LJL aa-
•••••••••• (I I - 24) .

Se a umidade do solo O estiver relacionada com '"de for

ma única e se definirmos agora a capacidade específica ou diferen

cial da água como C(o)=- :~ então é possível,

cadeia, obter de (11-24) que:

c ~ = _a_ (K -.-!L) + ~.at aa az da '.

usando a regra da

(11-25)

aK- -az ou

............... (II-26)

ao = _a_ (D ao)_ ~at aa da dZ

onde D = K(O) / eCO) e que é o correspondente da função anterior-
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mente chamada de difusividade hidráulica.

As equações (II-24), (II-25)e (II-26) podem ser todas

consideradas como diferentes formas da Equação de Richards(22).

Destas mesmas três equações é fácil observar a presença

de dois termos nos seus respectivos lados direitos, o· primeiro

fornecendo a contribuição do gradiente da sucção ou umidade e o

segundo a contribuição do gradiente gravitacional. A importância

maior de um sobre o outro depende essencialmente das condições i-

niciais, das condições de contorno e do estágio do processo consi

derado. Se tomarmos, como exemplo, a infiltração que tem
. , .
InICIO

num solo seco, o termo de sucção predominará sobre o gravi tacio-

nal e nesta situação a taxa de infiltração vertical tende a se

comportar inicialmente da mesma maneira que a de infiltração hori

zontal. Assim, a infiltração num sulco seco tende a ocorrer coma

mesma velocidade, tanto na direção' horizontal como na vertical,

resultando que a·frente de molhamento descreve,
. , .

no J.nJ.cJ.o,arcos

de círculo. Depois de um certo tempo pode ocorrer que o potencial

de sucção decresça. e o potencial gravitacional prevaleça. A Figu

ra 3 ilustra, para um caso típico, o que acabamos de afirmar.

Figura 3 - Infi ltração típic·a que oco..!:,
re em um sulco de irrigação onde o S..Q.

10 encontra-se inicialmente seco. A
frente de molhamento é mostrada em
três instantes de tempo diferentes
(tI < t2 < t3). Note no início a pr~
dominância do termo de sucção (até o
instante tI) e no final a predominâ~
cia do termo gravitacional.

Frentes
de

molhamento
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Por outro lado, quando a infiltração ocorre num solo 1

nicialmente molhado, o termo referente ao gradiente de
..• ,

sucçao e

pequeno, tornando-se rapidamente desprezível, predominando o teI

mo referente ao potencial gravitacional, conforme ilustra generi

camente a Figura 4, em comparação com a Figura 3.

o
10
o
C~
+-
c:

(1)
"'C

Solo inicialmente seco

inicialmente molhado

Tempo

Figura 4 - O volume da água que penetra no solo por

unidade de tempo (taxa de infiltração) para um me~

mo solo em duas condições iniciais diferentes: seco
e úmido.

Para finalizar, vamos rapidamente discutir a solução

da equação (11-26) sob as condições de contorno (11-22).

Como uma primeira aproximação, vamos considerar somen

te os primeiros instantes do avanço da frente de molhamento. Rees

crevendo (11-26) na forma:

ae _at - d

dZ

de
az

............... (11-27)

é fácil verificar que D
de
dZ » K quando t -+ O, permitindo-nos

desprezar K. Com isto (11-27) se reduz a (11-13) (basta trocar Z
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por x), que foi usada para estudar o fluxo horizontal, admitindo

por conseguinte a solução:

z = .................. (II-28)

o que demonstr3 que nos primeiros instantes da infiltração não há .

diferença considerável entre a infiltração horizontal e a verti

cal (ou seja, a componente gravitacional não é relevante).É o que

• I ' ••• " •

ocorre na F1gura 3, conforme Ja d1scut1mos. Da exper1enc1a,
,
e sa

bido que o tempo em que os dois processos coincidem varia confor

me o solo. Em geral, esse tempo é maior para solos de texturas fi
"

nas do que para solos de texturas grossas (menor capacidade de

retenção da água).

A solução de (11-27) para tempos mais longos, exige

maiores investigações. Uma técnica comumente adotada na resolução

de equações diferenciais

ta. Façamos isto:

é expandir z (0,t)
, .

em uma ser1.e infini

••••••• -••.•••••••••• (I I - 29 )

sendo m um número posi tivo. Se (11-29) é uma solução geral de

(II-26) ou (II-27) sob as condições de contorno (Il-22), então e

Ia deve coincidir com (II-28) quando t tender a zero. Com esta

condição, desprezemos em (II-29) os termos em que i > 1 e compare

mos o resultado com (II-27).

Com isto, concluímos que fo(0)=O, jf1(0)=À(0) e m=+

Logo, voltando a (II-29) podemos escrever:

(II-30)

PH1LIP(35~ em 1957, apresentou uma solução numérica

(baseado no Método das Diferenças Finitas) para a determinação de
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1(8), f2(8), f3(8), f4(8) ... conhecidos D(e) e K(a). Para tem

pos muito longos o avanço da frente de umidade (infiltração verti

(K - K')
cal) atinge uma taxa constante / o 1

8 - e·o 1
, onde ~

.•.
sao as

condutividades para os valores da umidade na f' .super l.Cl.e molhada

(00) e para a umidade inicial (0i)do solo, respectivamente.

Finalmente, queremos observar que não é nosso objetivo

nesta tese, discutir mais detalhadamente este assunto. No en

tanto, recentes progressos têm sido possíveis neste campo através

de métodos como o da solução integral por função de Green realiza

do por CHENG(3~(l984) ou outros conforme avaliados por STEPHENS e

(37), )' d .. d d . , .REHFELDT '\1985 no calculo da con utl.Vl.a e hl.draull.ca de uma

areia fina .

••
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CAPÍTULO 111

BREVE REVISÃO DOS PRINCIPAIS MÉTODOS DE MEDIDA

DO CONTEÚDO DA ÁGUA E OU DA DENSIDADE GLOBAL,

EM COLUNAS DE SOLO, NO LABORATÓRIO

Do capítulo anterior é evidente a importância da medi

da, em laboratório, do conteúdo da água no solo 0 e em muitos ca-

sos também de sua densidade global Pg , se quisermos entender as

propriedades de transmissão e retenção da água no solo. Éo caso,

por exemplo, da construção da curva da umidade vOlumétrica e em

.função da posição da frente de molhamento (ou de umidade) x da Fi

gura 2, em um determinado instante escolhido. Tal curva nos permi

te calcular a difusividade hidr~ulicaD(e) para a infiltração ho-

rizontal. Ou, de modo an~logo, na infiltração vertical é preciso

acompanhar a frente de molhamento em diferentes instantes, confo~

me nos mostram as Figuras 3 e 4.

Dentre os vários métodos de medida direta ou indireta
(40·,41,42)

ora existentes (38,39)a técnica de atenuação de raios gama(y)·

que descreveremos a seguir tem ocupado um papel de destaque, quan

do se pretende estudar com precisão o fluxo da água nos materiais

porosos e an particular no solo, em colunas de laboratório. Esta

técnica é não-destrutiva, rápida, possui boa sensibilidade e já

possui cerca de 30 anos de uso. Acredita-se que tenha surgido in~

pirada no experimento de RUTHERFORD, que em 1911, conforme é do

conhecimento geral, propôs o seu modelo de estrutura atômica ba-

seado no estudo da interação das partículas alfa com os núcleos

de uma placa fina (lâmina) de ouro.

Em 1950, BELCHER(43) e outros realizaram experimentos u

tilizando a moderação de neutrons para medir a umidade. do solo e

o espalhamento de raios gama para medir.a densidade global. Poste

riormente, os métodos nucleares e em particular, a radiação gama
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foram estendidos a outros fins. É o caso da determinação do nível

de fluído em tanques, da densidade do concreto, da concentração

de sólidos em fluídos, da concentração de metais pesados em solu-

ções aquosas, do estudo da uniformidade de vários materiais dife-

rentes, etc.

FERRAZ (44~ em 1983, fez um levantamento retrospectivo

bastante interessante do progresso do uso do método da atenuação

do raio gama. Atualmente, em função da disponibilidade de novas

fontes de radiação gama, das facilidades da automação, dos' avan-

ços dos equipamentos eletrônicos de detecção e contagem, o referi

do método tem se tornado em uma das mais importantes ferramentas

científicas de medida.

No Brasil, no caso das aplicações na agricultura, o mé-

todo tem sido sistematicamente empregado no CENA (Centro de Ener-

gia Nuclear na Agricultura), em Piracicaba, pelos pesquisadores

CERVELLINI, SALATI, REICHARDT, FERRAZ, LIBARDI e NASCIMENTO, en

tre outros ,(6) •

Embora ainda existam outros métodos (como o gravimétri-

co, o TDR, etc.) usados em Física de Solos para medidas em

laboratório, conforme veremos no final deste capítulo, daremos •.

destaque ao método da atenuação da radiação gama no solo, devido

.. -
as razoes expostas.

Reforçamos ainda esta escolha sabendo que faremos compa

raçoes entre este método e o novo método que iremos

,
nos capltulos V e VI desta tese.

3.1 - O MÉTODO DA TRANSMISSÃO DIRETA

DE RAIOS GAMA MONOENERGÉTICOS

apresentar

A interaçào da energia radiante, no caso dos fótons da

radiação gama com a matéria (átomos) constituída pelo solo (mate-

rial poroso) é um processo físico relativamente complexo pois en-
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volve os efeitos da absorção, da emissão, do espalhamento e da a-

niquilação dos fótons. Na região de energia considerada na ma10

r1a dos experimentos que envolvem a radiação gama (até 1,4 Mev),

os efeitos que prevalecem são conhecidos e chamam-se efeito foto-

elétrico (absorção), efeito Compton (absorção e espalhamento) e

produção de pares (aniquilação). O Espalhamento Raylegh, a exem-

, . -
pIo de outros, tambem presentes nos processos de 1nteraçao da ra-

diação com a matéria tem contribuição desprezível no caso que es-

tamos estudando.

A somatória destes efeitos pode ser expressa no que de-

finimos como coeficiente de atenuação de massa (em cm2/g). A Figu

ra 5, como um exemplo típico, nos mostra o coeficiente de atenua-

ção de massa do chumbo em função da energia dos fótons, donde po-

demos observar a contribuição relativa dos três efeitos princi-

pais citados. t evidente a preponder~ncia do efeito fotoel~trico

sobre os demais em baixas energias enquanto que o efeito Compton

e o de produção de pares cresce em importância em altas energlas,

quando praticamente desapar~ce o efeito fotoel~trico .

..J
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Observemos agora a Figura 6, que traz um esquema experi

mentat comumenteutilizado em estudos da radiação y com amostras

de solo. De forma genérica, o solo é constituído de uma parte só-

lida (sólidos do solo), de uma parte líquida (água) e de uma par-

te gasosa (ar). Ao caminhar da fonte ao detetor, os raios y coli-

mados e monoenergéticos atravessarão o ar, as paredes iguais e

paralelas do recipiente que contém a amostra de solo e a amostra

de solo propriamente dita, que pode encontrar-se tanto úmida como

seca. Em nosso estudo, não iremos considerar a contribuição do

a.y pois o seu coeficiente de atenuação da radiação gama é cerca
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d 1 3 1 4 .... b"- d ..e O,a O· vezes menor que a contrJ.uJ.çao os outros constJ.tuJ.n

tes considerados na trajetória dos fótons. Denotaremos respecti-

vamente por

neares (em cm), os coeficientes de atenuação de massa (em cm2/g)

e as densidades volumétricas (em g/cm') das partes sólida (5) e

líquida (w) do solo e (r) caracteri~ará o recipiente.

Com isto, a Equação de Lambert-Beer (eq\;\açãoque rela-

ciona exponencialmente a intensidade do feixe emergente com a do

incidente) para o esquema mostrado na Figura 6 se expressa como:

.......... (III-l)

onde I é a intensidade do feixe emergente (número de fótons por

cm2 por segundo que atingem o detetor após atravessar o recipien-

te com solo) e loi é a intensidade do feixe incidente (número de

fótons por cm2 por segundo que atingem o detetor sem a presença

do recipiente com solo).

x

f I r.:·: ;.

FONTE-'. , , , • j.

_E=I_ODE~ ~

FONTE
DE ALTA

PRÉ:"
-AMPLI

FICADO

RECIPIENTE COM AMOSTRA
DE MEIO POROSO ISOLO)

AMPI.IF

ANALISADOR

TEMPO

RIZADOR

ESSO
RA

I'

Figura 6 - Esquema de um experimento típico de medida do conteúdo

da água e ou da densidade global de um solo utilizando fótons de

raios y colimados e monoenergéticos percor.rendo a trajetória reti

línea da fonte ao detetor, atravessando o ar, as paredes do reci

piente e a amostra do solo. Em seguida ilustramos o diagrama' dos

componentes do sistema de contagem e coleta de dados.
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. , ..
em varl.as pos.!,

ções, usando a mesma geometria e o mesmo recipiente. Devido a es

te fato, é possível fazer desaparecer o termo da equação (111-1)

que contém a contribuição do recipiente. Como
,

o mesmo e sempre

constante, se fizermos inicialmente uma medida de 1 com o reCl

piente vazio (que denotaremos por 10) obtemos:

................ (111-2)

Dividindo-se (111-1) por (III-2) encontramos que:

com a contribuição do recipiente contida agora no termo 10.

Em estudos de água no solo, a equação (111-3) é usual

mente escrita de outra forma. Para reescrevê-Ia nesta forma mais

adequada, considéremos que a água é pura e portanto p w

sabendo-se que a densidade volumétrica da parte sólida

plicada por x nos fornece p x e que Xw é igual5 g

(111-3) fica:

= 19/cm' e

p (*) mul ti5 -
(**) -

a xe entao

I = I eo ............. (111-4)

Conhecidos os valores de x, II e 11 (dependem da eners "w -

gia dos fótons com lls dependendo ainda do solo) podemos determi

nar a densidade global Pg a partir de (111-4) se previamente co

(*) Definimos densidade dos sólidos ou densidade média das partí

culas P como sendo a fração entre a massa dos sólidos e o volume dos mesmos.5 X

Daí é fácil verificar que Ps=P (1+ +) , ou seja, Ps Xs = P x , onde Og. s g g
foi definida no rodapé do Capítulo 11, na página 14.

V
(**) Da definição de e = __ w__ (ver rOdapé do Capítulo 11, na pági

10)' , Vt , . dna -- Vt e o volume total que e a soma do volume da parte l1qu1 a Vw com o

volume da parte sólida Vs -- é evidente o resultado.
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nhecermos o valor ·de 0 , que geralmente é a umidade residual do

solo (solo seco ao ar) denotado por 0 . Ou seja,o

1
x l1S [ 10

ln (-r-) -x llw
.......... (111-5)

Por outro lado, supondo

neça constante durante a variação

que a densidade global p
. g

de e (solo não-expansivo)

perm-ª

pode-

mos calcular os valores que a umidade e vai adquirindo no decor

rer do processo de escoamento (infiltração horizontal e ou verti-

cal) da água no solo. Deste modo, a partir da equação (111-4) po

demos expressar a equação de e em função de Pg , obtendo:

e = ..........,(111-6)

Portanto, através das equações (111-5) e (111-6) pode-

mos calcular P g ou e , desde que uma destas variáveis seja ante

riormente conhecida. No entanto, este método não possibilita de-

terminar Pg e 0 ao mesmo tempo. Para isto, vamos descrever, em

seguida, o método do feixe de dupla energia que nos permitirá me-o

dí-las simultaneamente. Uma descrição e resultados mais detalha-

dos podem ser encontrados no trab.alhode
(45)

SWART (1974).

STROOSN1JDER e DE

3.2 - UTILIZAÇÃO DE UM FEIXE DE RAIOS GAMA DE DUPLA ENERGIA

Como acabamos de observar, a equaçao (111-4) possui

duas incógnitas: Pg e 0 . É possível obter um sistema de duas e

quações a duas incógnit~s ao invés das equações (111-5) ou

(111-6). Com isto; é possível estudar, sob determinadas condi-

ções, meios porosos não rígidos, como por exemplo, os solos expan

. (45,46) 'd . 6 dSlVOS . ConSl eremos o mesmo esquema da Flgura on e agora

o feixe de raios gama é fornecido por duas fontes de energias di-
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ferentes. Varros usar os índices a e b para distinguir as duas e-

nergias que o feixe possui. A partir de (111-4), conhecidos os va

lores dos coeficientes de atenuação J..ls e llw para cada energia, é
, .. "'" ..

posslvel obter um par de equaçoes que adqulre a segulnte forma ma

tricial:

I
Pg

ln ( Ioa )
J..lsa

J..lwa
(111-7)

I
a

••• t••••

= x

I
J..lwb J

l0.tn ( I~b lJ
LJ..lsb

Experimentalmente, as medidas das intensidades dos dois

feixes são feitas separadamente.

É fácil observar de (111-7) que pelo método da atenua~

ção da radiação gama de dupla energia que estamos descrevendo, os

(47). d· e .erros cometldos nas me ldas de x, Pg e - se propagam, perm~-

tindo que a imprecisão cresça. Em princípio, podemos usar outras

energias (3 por exemplo) e considerarmos também o parâmetro x em

(111-4) como desconhecido. Embora isto seja possível teoricamen-

te, do ponto de vista experimental o aparato de fontes, detetores

e respectivos mecanismos de movimento e ajustes torna-se mais com

p1icado e caro,·além do agravamento do problema da interferência

mútua da detecção da radiação de uma fonte sobre outra, conforme

será ressaltado na próxima secção.

3.3 - PARÂMETROS DO SISTEMA DE RADIAÇÃO, DETECÇÃO E

CONTAGEM DE RAIOS GAMA

Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito das

fontes de radiação gama assim como da geometria, detecção e contª.

gem do sistema da Figura 6. Deste modo, pOde-se ter uma idéia

mais precisa das facilidades e dificuldades inerentes ao método

da radiação gama.

Segundo FERRAZ (1983), os seguintes fatores devem ser
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observados na escolha da fonte de radlaçao:

a) ESPECTRO MONOENERGÉTICO. O espectro de radiação pre

cisa possuir um pico principal de energia bastante pro

nunciado numa região livre da radiação interferente,

pois na maioria dos experimentos emprega-se o detetor

de NaI(Tl) cintilante, que embora possua alta eficiên-

cia possui baixa resolução.

b) MEIA-VIDA. A meia-vida do radioisótopo utilizado de

ve ter pelo menos o mesmo tempo de duração dos exper~

mentos prosramados de forma a evitar correcsõesdecorreE,

tes dos decaimentos. Além disso, o custo também precisa

ser considerado.

c) ATIVIDADE. Neste caso, a atividade total ·e a ativida

de específica da fonte são importantes, devido à natur~

31.

za caótica da desintegração radioativa. Um grande

ro de fótons deve alcançar o detetor, sendo que

~
nume

~
o num~

ro real de fótons contados é uma função da atividade da

fonte, da atividade específica, da geometria e da coli

mação. Em geral, uma fonte com 100 a 200 mCi é usada pa

ra produzir um feixe colimado no laboratório, mas cer

tos pesquisadores usam fontes mais fortes (maiores que

250 mCi). A alta atividade fornece altos valores de in

tensidade do feixe, e isto embora seja bom para a est~

••

, ,

t1stica de contagem, por outro lado aumenta os erros

provenientes do tempo "morto" do equipamento eletrônico.

d) ENERGIA. A espessura da amostra; sua densidade e a ~

nergia da radiação gama, determinam as condições ótimas

de experimentação (48).O produto da densidade pela espe~

sura determina a melhor energia a ser usada. Para a
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maioria dos solos recomenda-se o 24lAm (60 Kev) quando

a espessura das colunas variarem entre 4 e Bcm e reco

menda-se o 137cs (662 Kev) quando as mesmas variarem en

tre 15 e 25cm ou quando o material for muito denso, co-

mo no caso de rochas ou de concreto. Em alguns casos e~

., 'I' 60 ( )peclals utl lza-se o· Co 1170 a 1310 Kev ou o .22Na

(1250 Kev). No caso de amostras muito finas e materiais

leves emprega-se raios X e energias muito baixas como a

55 (49,50) "
do Fe (5,9 Kev). No metodo do felxe de dupla e-

."" , ..
nergla sao necessarlas duas energlas bastante distin-

tas. Estas energias devem fornecer os coeficientes de a

tenuação de massa para o material poroso (solo) e o

fluído (água), de modo a obter-se uma boa resolução no

cálculo das equações simultâneas. Um exame cuidadoso de

uma tabela de radioisótopos mostra que somente alguns

destes preenchem as considerações feitas, o que consti-

tui um fator limitante da técnica de atenuação de raios

gama.

Hoje a maioria das investigações que utilizam o mé

todo do duplo feixe para medir a densidade global e o

conteúdo da água no solo é feita com fontes de raios

. 241 137
gama provenlentes do Am e do Cs.

Quanto à geometria e detecção, temos a destacar a impor

tância da colimação, principalmente quando utilizamos a técnica

do feixe duplo de energia. Do ponto de vista prático, não é fácil

.colimar o sistema devido às limitações de ordem geométrica e de a

tividade da fonte. O que se busca sempre é um feixe fino e de al-

ta intensidade, o que exige do experimentador muita habilidade na

montagem. A área da secção reta por onde passa o feixe varia de

experimento a experimento. Vai desde 2 ou 3mm2 a 80 ou lOOmm2 no

caso de secção circular ou no caso de secções retangulares valo-
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res menores que lmm2 ou maiores que 100mm2 ,<51,52) •

,." .. ,
Para a detecçao do felxe emergente e comum empregar-se

um cristal de Na I (TI) cintilante acoplado a uma fotomultiplica-

dora cujos pulsos gerados são analisados e contados por um siste-

ma monocanal conforme já ilustrado na Figura 6. Para fótons de 60

, '. """" .
Kev e faCll obter-se uma resoluçao melhor que 16% e aClma de 10%

para fótons de 662 Kev. Os detetores de estado sólido de alta re-

soluçio como o de Ge-Li não sio usados devido ~ sua ba{xa efici;n

cia comparada com a do Na! (TI) (cerca de cem vezes menor).

Quanto à contagem, existem erros devido ao tempo finito

de medida da intensidade do espectrômetro. Este tempo não pode,

por outro lado, ser muito ampliado devido às condições dinâmicas

do experimento e também devido às flutuações (perdas de contagem)

da~ medidas feitas pelos equipamentos eletrônicos,

seus tempos'de estabilidade.

3.4 - OUTROS MÉTODOS

ligadas aos

Apresentaremos brevemente, em seguida, três outros méto

dos de medida do conteúdo da água no solo em colunas de laborató-

rio. Os dois primeiros são bastante clássicos enquanto o último é

bastante recente.

a) MÉTODO GRAVIMÉTRICO. Este método(ll)consiste em medir diretamen

te os parâmetros envolvidos nas definições da densidade global Pg

e do conteúdo da água no solo 0 , através do cálculo da umidade

de massa ou gravimétricaw, conforme definiremos a seguir.

Para isto, deve-se começar pesando uma amostra de solo

recolhida em um recipiente de volume previamente conhecido (por e

1 .. d h· )(13) ... ,xemp o, usando o Cl.ll.nro de U land l.medl.atamente apos a sua

extração. Dá-se o nome de peso úmido a esta medida. Após este pro
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dei-

xá-Ia secar por 24 horas. Depois deste período a amostra é nova-

mente pesada obtendo-se o que se chama' de peso seco.

Define-se como umidade volumétricaw, o quociente do pe

so perdido no processo de secamento (diferença entre o peso úmido

e o peso seco) pelo peso seco. Após. isto, considerando-se que a

densidade da água pura é de 19/cm' e medindo-se a densidade glo

bal (seca) Ps da amostra é possível calcular e:

e = w Ps .............................. (111-8)

Este método, embora muito empregado, simples e direto,

apresenta uma série de inconvenientes: é destrutivo (não se pode

repetir o experimento com o mesmo solo extraído), depende do

transporte e da extração da amostra (processos quase sempre sujei

tosa perturbação e compactação), é lento (demora mais que 24 ho

ras), é trabalhoso (necessita de pesagens sucessivas'). Após isto

tudo, quase sempre a precisão das medidas fica comprometida, po-

dendo invalidar os experimentos que exigem maior

mais, determinados tipos de argila contêm
,
agua

rigor. Ainda'

, (53)
adsorv1da em

quantidades razoáveis mesmo a lOSOC. Também nesta temperatura
,e

possível haver decomposição e oxidação da amostra de modo que não

se· pode afirmar .com segurança que a perda de peso foi devida so

mente à evaporação da água. Pode-se, contudo, reduzir o erro até

um certo limite, realizando diversas amostragens.

Mas,' mesmo assim fica muito difícil não interferir nas

características do solo, além do inconveniente de ser um método

destrutivo, conforme já frisamos.

b) USANDO A LEI DE ARQUIMEDES. Um outro método também bastante

simples, direto e parecido com o que acabamos de descrever (utili

za o mesmo princípio) é às vezes empregado. Baseia-se na Lei de
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Arquimedes.

Este método permite medir o volume de uma amostra de sQ

10, desde que a sua estrutura o permita. Cobre-se a amostra com

.~m filme fino de parafina de tal modo a torná-Ia impermeável à á-

gua. Após isto, mede-se o seu volume através da diferença do seu

peso quando "sustentado" no ar e qu~ndo "sustentado" na
,
agua.

c) MtTODO DO TDR ("TIME DOMAIN REFLECTROMETRY"). Como o m~todo da

atenuação de raios

teúdo da água e no

, , , ..
gama, e um metodo 1nd1reto para se med1r o

solo (54).

con

A técnica do TDR aplicada à Física de Solos é relativa

(55)
mente nova (1980).

É uma técnica não-destrutiva, não radioativa e não de-

pende do tipo de solo e nem da sua densidade global. Atualmente

também está sendo empregada em medidas no campo (59).

O TDR apareceu com FELLNER-FELDEGG(56~1969) num esforço

de se medir com um só experimento a dependência dafrequência com

a constante dielétrica dos líquidos. Além disto, foi possível me

dir oS tempos de relaxação molecula~es e as condutividades elétri-

cas dos mesmos líquidos.

No caso de solos a constante dielétrica € é calculada a

partir da medida do tempo que um pulso eletromagnético leva para

partir de uma vareta metálica introduzida no solo, caminhar por

esta, refletir e retornar. A Figura 7 ajuda a ilustrar o que

estamos descrevendo.
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Figura 7 - Diagrama esquemático típico de um Sistema TDR para

medir o conteúdo da água no solo e possivelmente a sua condu

tividade elétrica. No sinal mostrado é possível identificar

facilmente as suas características necessárias parà que as me

didas sejam feitas.

Na' Figura 7, Vo representa a amplitude do pulso emiti

do pelo gerador, Vt é a amplitude do pulso que entra na guia de

onda de varetas paralelas e VR é a amplitude do pulso refletido

quando de volta ~ mesma posiçio de partida. Para se distinguir t,

VR precisa ser maior que zero. VR será igual a vt

mensurável se o meio não for condutor.

e facilmente

Entretanto, quando o meio é condutor, corno num solo sa

lino, a amplitude Vt será atenuada na

de do solo.

-
proporçao da condutivida

Esta atenuaçio poderá servir para medir a condutivida

d 1, .' . (- ")' , d 1(57)e e etrlca do melO nao-magnetlco e dal o seu conteudo e sa .

Para isto é necessário medir no osciloscópio as ampli

tudes Vt e VR, conhecer o comprimento da guia de onda e calcular

a constante dielétrica € do meio .

. -..: ..'
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Para se medir E é preciso considerar que o pulso emiti

do caminha até voltar à posição de partida uma distância igual a

duas vezes o comprimento da guia de onda que chamaremos de L(m).

o tempo de trânsito t(s) medido no osciloscópio fornece a veloci-

dade de propagação v do pulso. Considerando-se que o meio pratica

mênte é não-dispersivo (v = C t.-l/2~ onde c é a velocidade da

luz no vácuo), então podemos calcular a constante dielétrica E a-

través da relação:

E = (
ct

2L
.......................... (111-9)

TOPP et aI (55)(1980) relacionaram a constante dielétri

ca € com o conteúdo da água e para um solo(*) através da relação:•

e = -0,053 + 0,0292 €

donde e poderá ser calculado.

...................... (111-10)

Esta técnica (TDR) é não-destrutiva, relativamente sim

pIes e tem-se mostrado útil na medida do conteúdo da água no so-

10, mesmo nas medidas que exigem maior precisão. Estudos comparan.

do-a com o método de atenuação de raios gama (58) e com o método

gravimétrico (59)têm sido realizados, apresentando resultados bas-

·tante ?ositivos, não só no laboratório, mas também no campo. Esta

' .. - (59 60). , 1 .tecnlca perrnlte alteraçoes ' no arranJo das varetas meta lcas

colocadas no solo no que se refere à posição (horizontal ou verti

cal), ao tamanho, etc. No entanto, não é possível utilizar o TDR

para medir a densidade global (não é suficientemente sensível).

Isto, em determinados casos, inviabiliza a técnica. Sabemos que

(*) TOPP et aI (1980) estudaram diversos solos inorgânicos. Emb~'

ra os solos possuíssem grandes variações de densidade e textura, foi possível

afirmar que a relação entre o conteúdo de água do solo e a constante dielétr~
ca permaneceu inalterada •.
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na construção de colunas de solo em laboratorio é praticamente im

possível prepará-Ias de modo a serem totalmente homogêneas. Ainda

mais, em determinados solos (expansivos) a densidade global varia

(cresce ou diminui) conforme a água é adicionada ou retirad a do

mesmo. Nessa situação é fundamental a medida simultânea de Pg com

e se quisermos obter sucesso nos resultados do experimento. Ain-

da
. ' •• I ,
outro ~onto que esta a eX1g1r ma10res estudos e a

"
dependen-

cia do TDR quando aplicado a solos que possuem alta condutividade

elétrica (por exemplo, os salinos), conforme pode ser inferido da

leitura das referências (57) e (58).

Finalmente, outros métodos (61)de medida podem ser ado-

tados para a medida da umidade volumétrica e ou mesmo da densida-

de global Pg.

No entanto, as suas principais aplicações encontram-se

no campo e não no laboratório, onde particularmente estamos inte

ressados. É o caso da sonda de neutrons(62) (baseado no espalhamen

to de neutrons) ,do psicrômetro(63) (baseado na medida da resistên-

cia elétrica de um bloco de gesso, nylon ou fibra de vidro intro

duzido no solo), do radar(64) (sensoramento remoto de microondas), ,

da análise do espectro de emissão térmica do solo e outros(65)~
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CAPÍTULO IV

A TEORIA DA RECONSTRUÇÃO DA IMAGEM

NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

, . ~
Nos Capltulos 11 e 111 deduzlmos as equaçoes que goveI

nam o escoamento da água num meio poroso, mais especificamente o

solo, assim como os principais recursos existentes de medida do

conteúdo da água 0 e da densidade global Pg do solo acondicionado

em colunas de laboratório.

Antes porém, de introduzirmos no próximo capítulo uma

nova metodologia de medida de 0 e Pg' assim como de outros parâme

tros, através do uso da Tomografia Computadorizada (T.C.), enten

demos como necessário apresentar

mentos básicos.

,
neste cap1tulo, os seus funda

A tomografia não necessariamente precisa do auxílio do

computador, embora este esteja sempre presente em todos os tomó

grafos comerciais modernos. Devido a este fato é que o termo

TAC(*) (Tomografia Auxiliada por Computador) é muitas vezes utili

zado e confundido com T.C.. Para dissociarmos a idéia da Recon.§.

trução da Imagem da necessidade do emprego do computador, iremos

utilizar somente o termo mais geral, Tomografia Reconstrutiva

(T.R.)

A T.R. consiste em reconstruir uma dada secçao de um

corpo, quando um certo número de suas projeções em diferentes di

reçoes é conhecido •. A tomografia convencional, conforme esque

matizada na Figura 8, foi introduzida por BOCAGE(66)em 1921 e pos

sui a grande desvantagem de não conseguir distinguir com nitidez

o plano de interesse, permitindo que os demais interfiram so

bre este, resultanào em uma imagem "borrada".

(*) Muitas vezes o termo TAC é também usado como Tomografia Axial

Computadorizada. Não faremos distinção, neste trabalho, com o termo anterior.
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Plano A

Plano focal X \ r t

Plano 8 *P1anoC ~

A X8C C8XA

Filme na POSlÇÕO 2 Filmena posiçãoI

(a) (b)

Figura 8 - Tomografia plano-focal convencional ~ Na parte (a) o tubo

de R-X e o filme são movidos em direções opostas, de modo que os pon

tos do plano focal X sejam sempre projetados sobre o mesmo ponto do

filme, enquanto que os pontos de outros planos (A, B, C) sejam proj~

tados sobre outras partes do filme, borrando as suas imagens. Na pa.r.

te (b), na imagem por emissão, utiliza-se um colimador focalizado de

modo que para uma dada posição do detetor, somente a radiação de um

ponto do plano focal X é detectada, enquanto que a dos demais planos

são detecta~as.em várias posições, borrando as suas imagens.

Com a T.R., conforme pode ser visualizado na Figura 9,

é possível eliminar os planos indesejáveis, conseguindo-se obter,

com isto, maior nitidez da imagem dos planos de interesse. Assim,

, , .... - .. -
e posslvel encontrar a dlstrlbulçao de coeflclentes de atenuaçao

(no caso da tomografia por transmissão) e a densidade de radioisó

topos ,(no caso da tomografia por emissão) do meio observado .

. J
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Rodioçao

(o)

le)

(bl

Figura 9 - Em (a) mostra-se o processo de varredura para obtenção

da imagem por transmissão e em (b) por emissão. Em {c), mostra-se

um resultado típico de uma série de varreduras realizadas através

àe sucessivas translações lineares da fonte e do detetor em dife

rentes posições angulares (três).

A Reconstrução da Imagem de um objeto a partir do co

nhecimento de suas projeções em diversas direções é um problema

matemático bastante complexo. Esta é a principal razão do uso do '

computador, conforme poderemos verificar.

Antes porém, de introduzirmos as bases matemáticas da

T.R.,vamos apresentar na próxima secção, de maneira bastante a

breviada, dentre outras coisas, o seu desenvolvimento histórico.

Isto nos permitirá observar

altamente multidisciplinar.

que a T.R. da imagem
,e de natureza
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4.1 - UMA DESCRIÇÃO HISTÓRICA E ABREVIADA

DA TOMOGRAFIA RECONSTRUTIVA

Uma descrição mais detalhada, embora bastante infor

mal, da Tomografia Computadorizada assim como de seus métodos dé

reconstrução da imagem até o ano de 1976, pode ser encontrada no

trabalho de BROOKS e DI CHIRO(67). Os livros de HERMAN (68)(1980) e

de NEWTON e POTTS(69)(198l) são também bastante elucidativos.

Nesta secção, em seguida, vamos citar os principais'

trabalhos e autores que contribuíram para que a T.R. atingisse o

seu atual estágio de desenvolvimento. Como será
,

poss1.vel obser

var, a T.R. é o resultado do esforço de vários pesquisadores que

atuaram em diferentes épocas. Na maioria dos casos, trabalharam

de forma independente em diferentes campos da ciência, e não SQ

mente no campo das aplicações médicas onde a T.R. é indubitavelmen

te mais usada e conhecida.

E 1917 ' . ,. (70)f' ..m , o matemat1.CO austr1.aco RADON 01. o pr1.mek

ro a publicar uma solução matemática das equações da recons'trução

da imagem (isto é: a determinação da função distribuição da densi

dade da região estudada) através de suas projeções, no campo da'

gravitação.

BRACEWELL(71)em 1956, também utilizou a T.R. no campo

da radioastronomia, para construir o mapa das regiões solares e

missoras de microondas. As antenas de microondas existentes não

permi tiam focalizar um ponto, mas somente pequenas faixas da su

perfície solar. A emissão total de cada uma destas faixas ou ti

ras podia ser medida e da soma das contribuições de uma série de

Ias foi possível construir o referido mapa.

Na microscopia eletrônica, em estudos, de biomoléculas

complexas, o problema é bastante similar ao da radioastronomia

descrito. Trata-se da reconstrução da estrutura molecular a par
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tir d.aexistência "de uma série de mic rcgrafias obtidas por tran-ª.

missão em diversos ângulos. Neste campo, independentemente dos

primeiros trabalhos de radioastronomia, DE ROSIER e KLUG02~1968),

(73) ( ) ,"" ,GORDON et aI 1970 tambem desenvolveram metodos de reconstr~
-

çao.

As técnicas da T.R. também foram usadas independent~

1· - ~ (74)(1969)mente em ap ~caçoes opticas por ROWLEY , , BERRY e

GIBBS (75)(1970) e JUNGINGER e VAN HAERINGEN (76)(1972).

Embora a T.R. tenha sido utili~ada em todas estas á

reas citadas, foi no campo da Medicina, particularmente na Radio

logia de diagnósticos, que esta alcançou uma maior projeção.

Foi decisivo, para isto, o lançamento do tomógrafo co

. (77) - (*)
merc~al de alta resoluçao patenteado em nome da EMI LTDA.

(Central Research Laboratory) da Inglaterra, construído e testado

(78)
por HOUNSFIELD ", em 1973.

Entretanto, queremos lembrar que uma série de outros

trabalhos e ensaios precederam a construção do primeiro tomógrafo

comercial de Raios X.

TAKAHASHI(80) (1957) estudando a tomografia convencio.

nal conseguiu eliminar as imagens dos planos indesejados colocan

do a fonte da radiação X sempre no mesmo plano que o filme (atra

vés de um movimento de rotação). Mais tarde, em 1961, OLDEN

(81) " " _ .
DORF desenvolveu o pr~me~ro aparelho para reconstruçao de ~m,ª

. - d R' .l' d f d l3lIgens por transm~ssao e a~os y ut~ ~zan o uma onte e .

. . (82)
De forma ~ndependente, KUHL e EDWARDS (1963)desenvo~

veram um sistema que envolveu uma câmara de detecç"ão com um osci

(*)Este tomógrafo fazia medida somente da cabeça e os dados eram
analisados através de uma técnica iterativa de reconstrução. Em 1974 a NatiQ
na1 Biomedical Research Foundation,dos Estados Unidos, projetou outro tomógra
fo destinado ao exame de qualquer parte do corpo chamado ACTA (Automatic Compu
terized Transverse Axial) - LEDLEY et aI (79) A técnica de reconstrução utiliza
da foi a chamada convolução da imagem. Tanto a técnica iterativa como a de con
volução da imagem será descrita neste capitulo.
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, ... -
10SCOplO para processar e armazenar os dados Obtldos por emlssao.

KUHL et al (83), em 1966, estenderam o trabalho anterior

b f d 241e o tlveram lmagens por transmlssao com uma onte e Am.

Estas primeiras tentativas de se obter a tomografia re

• , I • N

construtlva, basearam-se na tecnlca da retropro]eçao, que descre

, . - .
veremos na proxlma secçao. As lmagens resultantes eram alta~ente

borradas, devido à imperfeição desta técnica de reconstrução •

. .... d .. s:' f .d O (84,85)A contrlbulçao eC1Slva ~Ol orneCl a por C RMACK

em 1963 e 1964, quando este desenvolveu as bases
, .

matematlcas da

T.R. da imagem. Esta teoria foi aplicada em "phantons" que simula

vam corpos simples (por exemplo, a cabeça humana). Devido à sua

relevância, vamos apresentar os seus principais resultados na sec

.... ,
çao 4.3.1, deste capl.tulo.

Para finalizar destacamos ainda que TRETIAK et al(86)

(87)
(1969), BATES e PETERS (1971) e MUEHLLEHNER e WITZEL(88) (1971) ta!!!

bém contribuíram com métodos de tomografia reconstrutiva,

zando a Transformada de Fourier.

utili

A reconstrução da imagem também tem sido utilizada pa

ra outros fins como na radiografia'por partículas

, (90) . (91)
protons . , na tomografl.ade ultrassom , na de

1 '. (92) f" . (93)cear magnetl.ca e na tomogra l.q Sl.sml.ca.•

Passemos agora à próxima secção, onde

alfa (89), por.

ressonância nu

apresentaremos

de. forma sucinta. os principais algorítmos de reconstrução comumeg

te empregados na Tomografia Computadorizada e que julgamos se-

rem pertinentes a esta tese.
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4.2 - OS PRINCIPAIS MÉTODOS MATEMÁTICOS

DE RECONSTRUÇÃO DA IMAGEM

Do ponto de vista ;natemático,o problema da reconstru

ção está no cálculo de uma função bidimensional desconhecida ch~

mada imagem. A partir de uma série õestas imagens bidimensionais

é relativamente fácil construir a imagem tridimensional.

Na radioscopia a função imagem é a distribuição dos

coeficientes de atenuação de uma secção reta. O que se conhece

são os raios soma (integrais de linha) destes coeficientes, em

princípio, para todas as posições e dire1ões. Estas integrais de

linha são encontradas a partir de medidas por transmissão de

raios X •

. " ,
A part~r deste ponto e que os metodos ou algor~tmos de

reconstrução adquirem um pa~el crucial. De forma geral, podemos

classificar os métodos de reconstrução em três, a seguir descri

tos.

4.2.1. - O MÉTODO DA RECONSTRUÇÃO ALGÉBRICA (ART) .

. , d b' , d' . (70,94) ,Este meto o asela-se no meto o lteratlvo .Atraves

de uma sequência de passos tenta-'seestimar uma imagem e a partir

de aproximações sucessivas tenta-se obter a imagem correta. o

princ~pio utiliz'adopara se saber se a imagem estimada está corre

ta é calcular integrais de linha e compará-Ias com aquelas medi

das.

o ART foi utilizado na primeira tomografia da cabeça

realizada por HOUNSFIELD, mas após isto não tem sido aplicado co

mercialmente. Seus maiores problemas residem na baixa precisão e

.. ,
na sua complexldade computaclonal. Na presença de dados com rul,.

do, onde as medidas das projeções não são consistentes com a re

construção desejada, os valores reconstruídos (em cada iteração)

podem oscilar mais do que convergir para o valor correto. Isto



faz com que as próximas iterações resultem em resultados até pIO

res que os anteriores.

Por outro lado, o método ART não requer o conhecimen

to do conjunto completo dos dados das projeções. Cada medida
,
e u

sada como referência para melhorar a reconstrução estimada. As

sim, quando por alguma razão, não se tem acesso a todos os dados

das projeções, o ART torna-se útil. Éo caso por exemplo, de um

objeto que possui um metal opaco no seu interior

tria especial.

4.2.2 - O M~TODO DA TRANSFORMADA DE FOURIER

~
ou e de geom~

Este método utiliza um princípio fundamental da matemá

tica: observadas certas condições essenciais toda função -pode ser

decomposta em uma soma de funções senoidais de diferentes frequên

cias, amplitudes e fas~s(95). Isto equivale à Transformada de Fou

rier (T.F.) da referida função. A operação inversa éconseguida a

través do cálculo da T.F. inversa. O mesmo conceito pode ser e~

tendido às funções bidimensionais como a da Figura IO.Neste caso,

a imagem é decomposta em uma soma de ondas seno bidimensionais de

diferentes frequências e ângulos.

Assim, se o arranjo de ondas seno bidimensionais puder

ser encontrado a partir das medidas das projeções em cada ângulo,

a T.F. poderá ser calculada.
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Figura 10 - Decomposição de uma fun

ção bidimensiona1 (imagem) em umã

combinação de ondas seno bidimensio

nais em diferentes ângulos e.fre~

quências.

Figura 11 - As projeções de uma im~

gem reproduzem somente as componen

tes seno bidimensionais que são pa

raleIas ao ângulo de projeção. Na

parte superior é mostrada uma imagem

bidimensional projetada na direção'

x. Na parte central é mostrada uma

componente seno bidimensional da i
magem. A projeção na direção indic~

da é nula devido às contribuições PQ

sitivas e negativas iguais. Na parte

inferior da figura é mostrada outra.

componente seno bidimensional da i
magem que é paralela aos raios de

projeção. Obtém-se portanto uma prQ

jeção senoidal. Então, a T.F. da prQ

jeção representa todas as componen
tes seno bidimensionais, naquele ân

guIo de projeção, uma vez que as ou

tras em outros ângulos serão nulas.

Este.é o Teorema da Secção Central.

Quando as componentes seno bidimen
sionais são determinadas para todos

os ângulos, elas podem ser somadas

ou tran~formadas por inversão, para

reconstruir a imagem.
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A Figura 11 ilustra a sequência de obtenção das proje

çoes de cada componente senoidal da imagem.

Na extremidade superior é realizada uma projeção con

vencional da imagem bidimensional na direção indicad~obtendo-se

a função unidimensional g(y).

Na parte central e na extremidade inferior da Figura

11, mostramos os efeitos da projeção de outras duas componentes

particulares da função seno bidimensional da imagem.

A primeira componente senoidal, para o ângulo de proj~

,.. . - - , . , .
çao mostrado, resulta em uma pro]eçao nula. Isto nao e dlflCll de

ser entendido, uma vez que cada raio projetado recebe contribui

çoes negativas e positivas ao atravessar a função seno bidimensiQ

nal. Entretanto, na extremidade inferior, a função seno bidimeg

sional é paralela aos raios projetados. Nesta caso, o resultado é

uma projeção senoidal.

Este exemplo nos leva a afirmar que cada projeção e~

sencialmente representa as componentes se~o bidimensionais someg

te daquele ângulo. Esta afirmação possui a validade de um teorema
(71,72,86,96,97,98)

chamado de Teorema da Projeção ou da Secção Central ..

Em resumo, cada projeção representa a soma das compo

nentes senoidais somente naquela direção. Então, a decomposição

de cada projeção em senos fornece as componentes da função seno

bidimensional naquele ângulo. Repetindo isto para as projeç6es

em todos os ângulos completa-se a T.F. do objeto desconhecido. E~

te métoqo será descrito matematicamente na secção 4.3.2 deste ca

,
p1tulo.

o método da T.F. não é usado amplamente, pois na ma10

r1a das vezes é mais complexo do ponto de vista da computação. E~

ta complexidade advém da necessidade do cálculo da T.F. bidimen

sional inversa e da interpolação bidimensional, uma vez que os

dados são adquiridos em coordenadas polares e precisam ser tran~

formados para coordenadas retangulares. Devido a isto, o método
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da T.F. está sempre procurando aperfeiçoar os métodos de interpo

lação (Método da T.F. Rápid~), de modo 'a diminuir o tempo de pro

cessamento.

4.2.3 - O MÉTODO DA CONVOLUÇÃO OU DA RETROPROJEÇÃO FILTRADA

Comparado com o método iterativo este
,

metodo
,
e menos

susceptível a ruído e é mais rápido, pois a reconstrução é feita

diretamente a partir de cada dado coletado. Este método, .como o

anterior, está na classe dos métodos que se utilizam de soluções

1, .ana l.tl.cas.
• " N

Por ora, vamos l.lustra-lo atraves de representaçoes

gráficas, sem envolvimento de maiores complexidades matemáticas,

o que deixaremos para fazer nas secções 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4.

Comecemos p~lo processo de retroprojeção.

~ Projeção~Original

Convolu(cIo com

Função
Filtro
(espaço reoI)

Projeção
Filtrado

B

Figura 12 - Em A ilustramos uma re

troprojeção simples de quatro per
fis de um objeto circular. Em B,mos
tramos o "borrão" da imagem ou efei

to "estrela" que'aparece quando um

número finito de perfis são projeta

dos sobre o plano da imagem.

Figura 13 - Esboço idealizado do pro
cesso de convolução. Na parte .~upe

rior mostramos um perfil obtido da prQ

jeção do objeto circular da Figura 12

-A. A função filtro é mostrada no ce~

tro. Da multiplicação da função fil

tro pela projeção obtém-se a figura

da parte inferior (Projeção filtrada)

onde agora aparecem valores negativos.
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B

Figura 14 - EmA, ilustramos a retroprojeção filtrada
de quatro projeções do objeto circular da Figura 12-A

Os valores negativos cancelam as contribuições positi
, • N •

vas responsavelS pelo "borrao" ao redor da lmagem. Em

B, mostramos a imagem final livre do efeito "estrela'!

Conforme a Figura 12-A, obtém-se da transmissão dos Ra

ios X uma projeção para um dado ângulo. No processo de simples re

troprojeção cada perfil de transmissão obtido é projetado de vo~

ta, num determinado ângulo, no plano das imagens. Quando esta re

troprojeção é completada para todos os ângulos, reobtém-se uma i

magem "borrada" do objeto original (ver Figura 12-B). O "borrão"

ou estrela, resulta da contribuição de cada perfil projetado de

volta sobre a ~rea que circunda o objeto. Para evitar isto, cada

perfil precisa ser manipulado (filtrado ou convoluído) antes de

se iniciar a retroprojeção. Esta filtragem introduz no perfil va

lores negativos que após retroprojetados cancelarão os artefatos

ao redor do objeto. A filtragem se faz multiplicando os valores

de cada perfil pelo conjunto de valores chamados função filtro

(ver Figura 13). Este processo é chamado convolução e a função

filtro é chamada de núcleo da convolução. Deste modo, cada perfil

é manipulado imediata e independentemente. Com isto pode-se obter

(depender~ da potência do computador), a imagem completa do obje

to, sem "borrões" (Figura 14-B) dentro de poucos segundos.
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Na pr~tica, a retroprojeç~o ~ realizada na memória do

computador. A cada elemento de área final, chamado pixel, é atri

buído um endereço na memória. O valor guardado em cada endereço

durante a retroprojeção é calculado para cada ângulo e somado so

A •• "

bre todos os angulos para produzlr uma matrlz de numeros que e a

reconstrução numérica do objeto original.

Após a reconstrução, a imagem digital é transferida da

memória do computador para o sistema de disco para armazenagem.

De agora em diante vamos nos ater mais aos aspectos ma

temáticos da Teoria Reconstrutiva propriamente dita.

4.3 - AS BASES MATEMÁTICAS DA TOMOGRAFIA

o problema matemático fundamental da Teoria Reconstru

tiva foi desenvolvido por CORMACK, conforme já dissemos. Devido

" . ""' .. ,. - .
a sua ~mportanc~a h~stor~ca na fundamentaçao da T.R., vamos suc~n

tamente apresentá-Io na próx~ma secção.

Nas secções 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5, vamos respec

cas do M~todo da Convolução, O M~todo da Convolução Utilizando ff

tivamente apresentar o Teorema da Projeção, As Bases Matemáti ,
Geometria de Feixe Divergente e Alguns Comentários Finais.

4.3.1 - O TRABALHb DE CORMACK

A equaçao (111-1) da absorção da radiação y ou X por

um meio, quando atravessado por um feixe monoenerg~tico e linear,

~ válida para materiais homogineoi. No entanto, o problema da de

terminação quantitativa da variabilidade do coeficiente de atenua

çao em um meio não-homogineo a partir de medidas externas, "não ha

via recebido a devida atenção at~ o trabalho de CORMACK. Mesmo em

r
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radioterapia, os'cálculos de dose a serem ministradas aos pacl.e!!

tes eram realizados supondo que o corpo humano se comportava como

homogêneo, quando sabemos que 'isto não.é verdade. Principalmente

do ponto de vista da radiação que o atravessa (energias da ordem

de alguns Kevs, como é o caso do Raio X).

Vamos formular melhor este problema, antes de resol

A

ve-lo.

Seja D um dom{nio finito e bidimensional do espaço

constituído de um material absorvente caracterizado por uma

ç;o bidimensional chamada coeficiente de absorç;o linear(*)

fun

g,

que varia ponto a ponto no interior ue D e

rior, conforme nos mostra a Figura 15-A.

,e nula no seu exte

g(sl lt

Figura 15 - Esquematizamos em A a transmissão da radiação através
de um material não-homogêneo contido no domínio D. I e 10 são re~

pectivamente as intensidades do feixe da radiação emergente e in
cidente; g(s) é o valor do coeficiente de atenuação línear da r~
diação, onde s é uma medida de comprimento sobre L. Em B, o domí
nio de g(s) é um círculo unitário, onde r, e são coordenadas pol~
res. p e ~ correspondem a definição de outro sistema de coorden~
das, utilizado no texto.

(*) Corresponde ao valor do coeficiente de absorção de massa ~

multiplicado'pelo valor da densidade volumétrica p do material em uma dada po
sição de observação.
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Suponhamos que um feixe de radiação monoenergético ln

finitamente fino atravesse D ao longo de uma linha reta L, com I

sendo a intensidade do feixe emergente e 10 sendo a intensidade

do feixe incidente em D .

. -" .
Nesta conflguraçao e valldo escrever que:

exp
[- JL g(s) ds]

................ (IV-I)

onde s é uma medida de comprimento sobre L. Se definirmos

então:

(grandeza possível de ser medida externamente)

J. g (s) dsL
........................ (IV-2)

cuja integral de linha também é chamada de raio soma.

O problema que se coloca é: Como encontrar g, conhecen

do as integrais de linha fL ' para um número finito de linhas L

que interceptam D?

Para simplificar, embora sem perda de generalidades,

vamos supor que o domínio onde g está contido seja um círculo de

raio R unitário. Em coordenadas polares, vamos escrever g como

g = g(r,e), com a origem do sistema escolhido no centro do círcu

10.

Vamos chamar de p a distância da linha L ao centro e

de 4>o ângulo que a normal de L faz com o eixo e = O, conforme

nos ilustra a Figura 15~B.

Desta forma, fL fica escrita em termos das coordenadas

polares (p,4». O fato de termos escolhido o círculo como domínio.

de g faz com que o domínio das novas coordenadas seja mantido. A

equaçao (IV-2) se escreve agora como:

f (p: ~) = J g (r, e) ds
L(p, 4»

...................... (IV-3)
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Antes porém, de tentarmos encontrar g(r,0), convém ob

servar que a equação acima é uma equação integral em duas variá

veis e que pode ser reduzida a um conjunto de equações integrais

de somente uma variável, conforme mostraremos em seguida.

Seja g uma função finita, contínua e bem definida, ex

ceto para um número finito de arcos no círculo. Com isto, g pode

ser expandida em série de FOURIER:

......................... (IV -4)
ln0e

n=-co gn (r)

n=CXl

g(r,e) = r

com

_ 1
- z:rr J21T •O g(r.e) e1ne de

................ (IV-5)

Não é difícil mostrar a partir de (IV-3) e (IV-4) e do

cálculo da contribuição do infinitésimo df de dois elementos de

arco iguais a ds, da linha L(p,~), que:

(IV-6)

1/2
onde consideramos que s = (r2 - p2) e ~ = arc cos (p/r). Expan

dindo f(p,~) em série de FOURIER e comparando com (IV-6) é possí

•

vel separar as variáveis p,~ e obter o conjunto de equações inte

grais unidimensionais:

fn(p) = 2 Jl ~(r) Tn(p/r) rdrp (rZ _ p2)1/2
••••••••••••••••• (IV~7)

onde Tn(p/r) = cos[n cos-l (p/r)] "é o polin5mio de ~schebycheff

de grau n em p/r (polinômio de Tschebycheff de lª espécie).
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A função fn(p) dada por (IV-7) possui algumas proprre

dades que advêm dos POlinômios de Tschebycheff e das restrições

sobre g(r,e} (Ver a referência 84),

Vamos agora encontrar o valor de gn(r) como função de

fn(p) a partir de (IV-7). Para isto multipliquemos ambos os lados

da equação (IV-7) por T (p/z) • (.2..) •. (p2_z2) -1/2 e integremos em pn P

de p
,

= z ate p = 1 e utilizemos ainda o resultado:

rz J r
z

T (p/z) T (p/r) dpn n _ ~

(r2_p2)1/2:(p2~z2)1/2 p . --;-
..... ",." (IV-8)

Após isto, encontramos gn (r')univocamente a partir de

&n(r)
1=--
~ d J 1ar

r fn(p) Tn(p/r) dp

(p2 _ r2)1/2p

............ (IV-9)

As equaç·oes (IV-4) e (IV-9) nos permitem encontrar a

naliticamente os valores dos coeficientes de atenuação que consti

tuem o corpo D, a partir das medidas das integrais de linha

Em 1957, na cidade do Cabo (África do Sul) CORMACK rea

lizou um experimento simples usando uma fonte de raios ydo Coba.!.

to-60 e um contador Geiger. Ele obteve bons resultados no cálculo

do coeficiente de atenuação de um corpo com simetria cilíndrica

(cilin~ro de madeira com interior de alumínio) utilizando a equa

ção (IV-9) que neste caso firia bastante simples ~Equação de Abel

já conhecida desde 1825).

As equações (IV-7) e (IV-9) podem ser estendidas a to

do o plano, bastando para isto mudar os limites de integração do

intervalo

O<r< 00

o < P < 1 para O<p<oo e o < r < 1 para
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A equação (IV-7) pode ser escrita de outra forma mUl-

tas vezes mais conveniente, utilizando· a Equação de Bessel

J2n(rt) e tomando a Transformada de Fourier cosseno de fn(p):

fZn(p) = 2(-1)n roo cos(pt) dt
Jo

(IV-IO)

, --. "., , .
que e va11da para n par. Uma equaçao analoga pode ser·escr1ta pa

,
ra n lmpar.

A última integral em (IV-IO) é chamada Transformada de

Hankel da função g2n(r). A equação (IV-lO) pode apresentar vanta

gens sobre a (IV-7), como no caso da expansão de fn(p)
, .

em serl.e

1
= 1:

s=o

(conforme faremos a seguir) ou mesmo no caso em que a Transforma

da de Hankel estiver tabelada.

Voltemos ao·domínio D do círculo unitário(*) (O~r~l)

Vamos. supor que gn(r) possa ser escrita em termos dos

polinômios de ZERNICKE(99)(1934) ~. (r) onde:

~
I. '? /' -'

(_I)s (n+2l':";)~ tn+2l-2s) _ I...o..-~-,,__ --,- ••••••••••••••••• (IV 1 )
s~ (n+l-s): (l-s)~

\.- 2~\) (~1..

e utilizemos o resultado obtido por BORN e WOLP(lOWU959) :

rI l l -1
J Rn(r) Jn(rt) rdr = (-1) t Jn+2l+1(t) (IV-12)o

Calculando a Transformada de Hankel e a Transformada

de Pourier - cosseno em (IV-IO) e chamando p = cos 1/1, com

o ~ 1/1 ~ Tr/2 , então é possível obter o sistema de

fn(cos 1/1) e gn(r):

equaçoes para

(*) Um tratamento análogo a este que vamos fazer foi também reali
zado por COR~~CK (1964) no caso do plano todo (O < r < m), utilizando os Poli
nômios ortogonais de LAGUERRE e expandindo f (p) como função dos polinômios de
HERMITE. n
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00 I

~n+21+1) ~Jf (cos~) = 2 E a sen e
n I=O n

00

••••••••• (IV -13 )

&u(r) = E (n+21+l)ai ~ (r)
I~O n n

I
Os valores an [da função expandida fn(cos ~)] são ob

tidos através das suas relações de ortogonalidade que por sua vez

é medida experimentalmente. A partir daí pode-se encontrar gn(r).

Utilizando o resultado (IV-13) CORMACK simulou experi

mentalmente um cérebro humano com a presença de dois tumores no

seu interior, conforme nos mostra a Figura 16.

Figura 16 - Esboço do experimento rea

lizado por CORMACK simulando a cab.ê.

ça humana com dois tumores no seu in

terior. A parte hachurada da figura

corresponde ao osso (Alumínio) e aos

dois tumores (Alumínio). A parte int.ê.

rior não hachurada corresponde' ao t.ê.

cido mole do crânio e é simulado pelo
Lucite .

••

o quociente do coeficiente de absorção linear do Alumí

nio pelo coeficiente do Lucite é aproximadamente 2,3 que coincide

com relações encontradas entre o tecido doente e o tecido normal,

no cérebro.

o cilindro na figura mostrada foi colocado sobre uma

mesa capaz de executar movimentos sucessivos de translação e rota

çao. A fonte de Raios y (60Ni) e o contador Geiger foram mantidos

fixos. A largura do feixe utilizado após colimação foi de 513mm.

Para cada valor de f(p,~) foram observàdas 20.000 contagens e
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160.000 para o cálculo de 101 em diferentes tempos.

Considerando a geometria da amostra, o ângulo

, varrido foi de 180°. Assim para cada p foram medidos

25 valores de ~ em intervalos regulares de 7 l/2°. Nos

casos

didas.

em que p:: 1 foram realizados um número menor de me

--.,Após estas medidas foi possível construir gráficos de

fO(p} f24(P) em funç~o de p. Utilizando crité

r10s como suavidade das curvas
,

e numero de zeros de cada fu.!!

ção, CORMACK considerou razoável expandir a função fn (p) até

o termo n = 18. Com esta consideraçã6, 19 valores de p deve

riam ser aproveitados (intervalos regulares de SP de ~I com

o " ~ " TriZ) •

•
No entanto, para l > 14, os erros de computação de

acordo com o programa utilizado no cálculo de R~ (r) ultrapa§.

gn(r) cos n e, ou seja:

savam 1% .

ção g(r,e)

Dentro
18

= r
n=O

desta precisão, foi
,

posslvel calcular a fun

( ) _ o 14g r, e - { ao + ••••••• + 29 ao
14

R (r)}+ .••••• +o
o o

{19 a18 RI8 (r) + ••••••• +

8 8
35 a18 R18(r)} cos 18 e (IV-14 )

A figura 17 mostra g(r,e) como função de r, ca±

culada através de (IV-14), para valores fixos de e corresponden

do às linhas OA, OB OE da Figura 16. As linhas cheias

mostram os valores verdadeiros e as linhas pontilhadas foram ca±

culadas a partir de (IV-14).
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Figura 17 - Resultados dos cálculos dos coeficientes de atenuação

lineares (em-I) realizados através da equação (rV-14)- nas dir~

ções OA, OB, OC, OD e OE da Figura 16 e acima respectivamente in

dicados pelas letras (a) até (e).

Obteve-se neste teste uma boa reprodução de resultados

com g variando de 0,065 a 0,15 e a zero em uma distância aproxim~

damente igual à largura do feixe. As oscilações dos valores compu

tados sobre os valores verdadeiros de g devem-se à interrupção em

l = 14 do cálculo dos coeficientes do polinômio de ZERNICKE R~(r)

utilizado na expansão de gn(r).

Através da realização de alguns testes de influência

.da estatística de contagem e largura de linha ficou demonstrado

que a principal fonte de erros estava presente na limitação do

programa computacional.
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Neste ponto, vale a pena ressaltar que com este traba

lho CORMACK estava fazendo a primeira tomografia computadorizada

aplicada à medicina, simulando a presença de inohomogeneidades,

embora o termo Te só venha a ser adotado mais tarde. Para CORMACK

obter uma tomografia axial como nos dias de hoje, ele deveria es

tabe1ecer um padrão cinza e colocar os valores obtidos na tela de

um vídeo. Atualmente o método numérico adotado por CORMACK (expan

são em série) não é empregado na maioria dos tomógrafos modernos

devido a dificuldades e à demora computacional.

4.3.2 - O TEOREMA DA PROJEÇÃO

Consideremos, a partir de agora, a geometria da Figura

18, conhecida como Geometria de Raios Paralelos, para formalizar

melhor a demonstração do Teorema da Projeção.

Figura 18 -. Geometria do feixe de
raios paralelos.

o Sistema de Coordenadas (x,y) ~ centrado no corpo de

coeficiente de absorção linear ~ (x,y) enquanto que o sistema fon

te - detetor translada e gira ao seu redor (É equivalente ao Si~

tema de CORMACK onde o corpo em observação girava e transladava,

enquanto o sistema fonte - detetor era mantido permanentemente

xo). A descrição que est3IDos fazendo ~ a empregada no caso dos tQ

mógrafos ~~dicos, pois evit3-se o movimento do paciente.
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Se ja 0 o ângulo de rotação e (.~,y) um sistema de coor

denadas de rotação, também centrado na origem, onde x representa

a posição do detetor e y a distância de um ponto em observação ao

longo do raio y (equivalente a L e s na notação de CORMACK). Qual

quer ponto do corpo pode ser representado por (x,y) ou (x,y) que

estão relacionados através da transformação rotacional .•

o coeficiente de absorção u (x,y) pode ser expresso

em termos das coordenadas girantes (x,y), onde Pe(x,y) será o coe

ficiente de absorção neste sistema. Tomemos respectivament.e, as

Transformadas de FOURIER bidimensionais de u (x,y) e de ~0 (x,y),

obtendo:

e

_ A • ,

onde Kx e Ky sao as componentes da frequencla K no espaço reclpro

cO.
~

Expressando (x,y) em termos de (x,y) em (IV-15) e lem

brando que çe(x,y) = ~ (x,y) , dxdy = dxdy e que o Jacobiano da

transformação rotacional é 1, após alguns cálculos algébricos sim

pIes obtemos que:

Se chamarmos:

( - Kx5en e + ~cos. e) yJ dXdy ............... (IV -1 7 )

K = -K sene + K cosey x. y
..........(IV-18)
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.•. .•. .•.

U.(Kxt~) ;;; UeCKxtKy) .............................. ( IV-19 )

o que demostra que as duas transformadas de FOURIER
-
sao

..
19uals

......
quando tornamos os eixos (Klt,Ky) como a rotação de (Kx,Ky) por um

ângulo e, no espaço recíproco (espaço das frequências).

É comum designarmos por pe(x) a projeção do corpo numa

dada direção S, assim definido:

..., . (IV-20)

uma vez que x nos fornece a posição do detetor e y'a medida da po

sição vertical do ponto considerado ao longo do raio que o atrS.

vessa.

Tomando a Transformada de FOURIER unidimensional de

(IV-20) no espaço reciproco K, ~ possiveF obter:

Lembrando de (IV-l6) nos ~ permit~do escrever que:

.............. (IV - 2 2 )

A equação (IV-22) expressa o teorema a que já nos refe

rimos na Secção 4.2.2 como Teorema da Projeção. Ou seja, calcular

a Transformada de FOURIER de uma projeção equivale a obter a área

de secção reta central da Transformada de FOURIER da imagem. A

maioria dos sistemas tomográficos baseiam-se neste teorema.De ago

ra em diante podemos desenvolver todas as operações matemáticas

envolvidas na reconstrução da imagem diretamente no espaço
,

rec~
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proco. Outra possibilidade é desenvolver expressões equivalentes

a que encontramos, só que transformadas, para o espaço direto.

Para trabalharmos no espaço recíproco é preciso fazer

interpolação dos dados, pois a projeção (IV-22) está na forma po

lar enquanto que os "displaysll em geral são vídeos onde o sistema

de coordenadas é o retangular. Portanto, a opção de trabalhar no

, ~
espaço reC1proco nos leva a fazer transformaçoes de coordenadas.

Para evitar isto, vamos utilizar o espaço direto, lem

brando que a maioria das máquinas comerciais também o adotam, a

" ...

traves do Metodo da Convoluçao.

4.3.3 - BASES MATEMÁTICAS DO MÉTODO DA CONVOLUÇÃO(*)

Continuemos a adotar a geometria da Figura 19.,

Calculemos a transformada inversa de U(Kx,Ky) em

(IV-15) no sistema de coordenadas polares, onde:

{X = r cos<jl,y ~ r sen,:,

K = K cosex '

\ = K sene,

K = sinal K V K2
Y x

K
e = arc tg (~)

Kx
(IV-23)

com O < r < OC? -00 < K < 00; O < <jl< 21T, O < e < 1T ;

dK dK = IKI dKde e U(Kcose, Ksene) = P (K)x-y e

Logo, com a Transformada de FOURIER inversa de (IV-15) e as sub~

tituições (IV-23), obtemos II (x,y) :

II (x,y) = J1T de J.oo Pe(K) IKI exp [Z1TiKr cos (e-<jl)J dK
o -00

(IV-24)

A integral interna é a transformada inversa do produto da trans

formada da projeção do objeto no ângulo e pelo termo IKI. Seja

(*)Um tratamento mais detalhado e bastante próximo deste que lre

mos desenvolver pode ser encontrado nas referências 101, 102, 103 e 104.

[
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q( x) a transformada inversa de IKI que passaremos a chamar de

"função" núcleo. q(x) está incluída na classe das "funções gener-ª.

lizadas" conforme discutiremos adiante, num caso particular.

Utilizando o fato de que a Transformada de FOURIER de

.." ~." I'v

um produto de duas funçoes e 19ual a convoluçao das Transformadas

de FOURIER das funções (Teorema da Convolução), então é possível

escrever a integral interna de (IV-24) como:

q(s-s') ds' ............... .(IV-25)

, . _ • _ • A ,

que e a funçao pro)eçao l1da no detetor no angulo e convolu1da

com a "função" núcleo (equivalente a fazer uma "filtragem" da pro

jeção). A integral externa em (IV-24) é chamada de retroprojeção.

Usando (IV~25) a equação (IV-24) se escreve como:

" (x,y) = f' ge [r cos (e-~)J de
o

••••••••••• (IV - 2 6)

As equaçoes (IV-25) e (IV-26) [integrais simples] podem ser escri

tas como somas finitas unidimensionais (pois na prática a varredu

ra é discreta) e dai o fato de serem calculadas sucessivamente no

computador, de acordo com uma precisão previamente escolhida(*).

Voltemos "'a"função" q(x). Para melhor compreendê-Ia,

vamos considerá-Ia como o limite de uma função "bem comportada".

A função IKle-€I~1 que se aproxima de IKI quando € + O serve co

mo um bom exemplo. A Figura 19, mostra o esboço de seu gráfico

(no espaço reciproco) assim como a sua Transformada de FOURIER

(no espaço direto) para € pequeno.

(*) Alguns comentários sobre os métodos de resolução numérica da

convolução poderão ser encontrados na secção 4.3.4.

,

-,
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I
;2

Figura 19 - Esboço de uma função núcleo "bem-comportada" no espaço, .
reclproco e no espaço dlreto

A transformada inversa de IK]e-eIKI
,
e:

qe (x)
(21TX)2

+ (2 1T x) 2]2
...................... (IV-27)

Quando X+a>, q ~e
-1-2

(21TX)

É graças à contribuição negativa

de q(x) que após a convolução com,os dados projetados o efeito e~

trela ('borrão" da imagem), a que fizemos alusão na secção 4.2.3,

pode ser eliminado durante a operação de retroprojeção.

convém lembrar que, na prática, o número de projeções

é limitado, pois e e x são discretos além de que os dados coleta

dos precisam ser armazenados no computador e posteriormente prepa

rados para o processamento do cálculo da reconstrução da imagem.

Devido a isto, duas hipóteses são comumente assumidas em relação

aos dados armazenados. A primeira é que II (x,y) é limitada por u

ma frequência espacial B(cm-l) e a segunda é que os dados são CQ

letados na frequência de NYQUIST,com um ~spaçamento a = iB(cm).
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Isto nos leva a unia "função" núcleo q(x) do tipo:

= [IKI
e21Tl.xKdJ( = 2B2 sen 21TXB

21TXB

2

B2 sen 'Ir Bx
2

(1T B x)
, .... (IV-28)

que está esboçada na Figura 20.

q(x)
L

Figura 20 - Esboço da funçio, .

nucleo de LAKSHMINARAYANAN

x

RAMACHADRAN e LAKSHMINARAYANAN(105)foram os primeiros a

d· . "f .•... (106) d f' .J.scutJ.ra unçao" nucleo aCJ.ma.SHEPP e LOGAN e outros e J.nJ.

ram núcleos alternativos, mas suas propri~dades não diferem daque

Ias enunciadas até aqui.

Na próxima secção, vamos reobter os resultados princi

pais do método da convolução, utilizando a geometria do feixe de

raios em forma de leque (feixe divergente), comumente

nos tomógrafos de terceira geração.

empregada

J
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4.3.4 - O M~TODO RECONSTRUTIVO DA CONVOLUçAo NA GEOMETRIA DE

FEIXE DIVERGENTE

HERMANet a1 (107) (1976) foram os primeiros autores a a

na1isarem as modificações introduzidas no algorítmo de reconstru

ção da imagem devido à presença do feixe divergente.

'/

o centro do corpo
5 tubo de Raio X
P (x.'/I Pixel

õP = r. Pã=r cos (.8-~1
õS ={'. SQ =f" senl~-~I
SP=L

(tel da geometria de roias
paralelol fi o equivalente as

coordenadas l~.rl da geo,"!

tria de raios divergentes.

raio através
(x.y) 'borda

do feixe
divergente

'x

L

, tubo de
5 Raio X

Figura 21 - Geometria do feixe em forma de leque

A partir da equação (IV-25) é possível escrever a equa

çao (IV-26) [equações da geometria de feixes paralelos] como:

p Cx,y) = r [ PeCx)q [r cosC0-t) - x] dX.ie

(IV-29)

Da geometria da Figura 21 é fácil escrever ~ (x,y) em

termos das variáveis S (ângulo de projeção. Note que não é o me~

mo que e), y (ângulo do detetor com o feixe divergente) e p (di§.

tância da fonte ao centro do objeto) que caracterizam o feixe de

"



riáveis (incluindo o cálculo do Jacobiano

Raios' X em forma de leque. Fazendo a devida transformaçao

[ â ($] 0) la(8,y) J=P

68.

de v,ª

cos Y ) ,

obtemos:

lJ (x ,y) = J1T fYm P(8-Y) ("'psen y) q [r cos (8- Y - ~) +
o -'Ym

psenyJ x pCOSy da dy ••••••••••••••• (IV-3D)

Os limites ± y da integral devem-se ao fato de que,nam

prática, o objeto a ser analisado possui um tamanho finito T, on

de o máximo valor que y adquire é: Ym.= are sen (T/p).

O termo P(S-y)(-p sen y) representa os dados da proje

ção coletados na geometria de raios paralelos. Para lembrar a geo

metria de feixe divergente, vamos chamá-Io de hS(Y)' ou seja:

.............. (IV - 31 )

que aparece multiplicado pelo fator p cos Y em (IV-30).

o argumento da "função" núcleo pode ser escrito como

rcos ( 8 - Y - cp) + P sen Y = L sen ( Y - y) na geometria do feixeo

em leque, onde L é a distância da' fonte ao pixel e y é o ânguloo

do detetor cujo raio atravessa o par ordenado (x,y). Vamos agora

definir algumas variáveis novas que além de caracterizarem a pre

sença da geometria de feixe divergente, tornarão a forma das equa

ç6es mais simples e cOIDpacta~

ASS1.ID, seja K' = K L seny e
~ y

q (",) = l~IKI exp (2. iJ( ",) dK • obtemos que:

lembrando que:

2
y

q(Lseny) = L2Sen2y J.oo 2
IK'Iexp(2niK'y)dK'='2 y 2 q(y) ...(IV-32)

L sen y-00
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Vamos também definir a "função" núcleo do feixe em fo!.
2ma de leque como
q( Y) =y

q(y)e a projeção em leque para
sen2y

dados

coletados
...

daprojeçãoeos noanguloY como

h a(y) = ha(Y) P cos Y. Com as transformações acima é possível fi

nalmente escrever (IV-30) como:

•••.•.•.•. (IV - 3 3 )

" """ • I'V

que e o algor1tmo de convoluçao da retropro]eçao como apresentado

em (IV-24) ou (IV-26) [geometria de raios paralelos] com a dife

rença de que agora aparece o fator "peso" -ir- na operação de r,g

·troprojeção.

4.3.5 - ALGUNS COMENTÁRIOS FINAIS

Na prática, a resolução das
-

equaçoes (IV-26) ou

(IV-33) envolve cálculo numérico feito em computadores digitais.

É comum aproximar' x ou y por funções degrau (pois o

sistema de coleta de dados é feito através de detetores discr~

tos) assim como as projeções nos ângulos e ou e são tomadas por

rotações também discretas.

A forma mais simples de aproximação é somar os termos

discretos das operações de convolução e posteriormente de retro

projeção como expressos abaixo, para um pixel qualquer de coord~

nadas (xm,Yn) :

,

e

(IV-34)
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A vantagem do metodo da convolução sobre os ·demais mé

todos de reconstrução do imagem, em termos computacionais,
,
e que

simultaneamente à coleta dos Pei(Xj)' os gei(Xi) já são processa

dos e em seguida armazenados um a um .

Na operação de retroprojeçào, é escolhido

• '. A

malS proxlmo do valor real x:

••

o valor Xj

..M2x = x + ym n .....•......... (IV-35)

que é usado
para selecionar o valor de gei que será empregado no

cálculo do valor de 1.1 (xm' Yn) .

De forma mais geral, a interpolação linear é frequent~

mente utilizada para calcular 9 .(x), selecionando os valores de01 .

x mais próximos de $(Xj e Xj+l). Deste modo g0i(~) fica escrito

como:

[ •.. ]
x-x.

* J

xj+1- xj
(IV-36)

Outros tipos de interpolação também são possíveis. De

penderá do problema específico. O problema da interpolação pode

ser visto· mais rigorosamente em trabalhos mais recentes como por

exemplo, a análise numérica feita através da interpolação splines

'b' (108)cu lca .

Da mesma forma que a operação de convolução é feita

com os dados projetados através da "função" núcleo (operação de

filtragem dos dados coletados) a operação de interpolação também

pode ser vista de modo similar. Podemos afirmar isto, porque a o

peração de con~olução é feita no espaço direto como um produto de

Transformadas de FOURIER no espaço recíproco. Assim, a operaçao

de interpolação é equivalente a passar os dados convoluídos atra

, - , (*)
ves de um "filtro" (a"funçao" nucleo) .
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Queremos observar que as duas operações de interpol~

ção e convolução podem ser feitas de uma só vez, definindo uma no

va IIfunção" núcleo q(x):

q(x) = q(x) * i(x)

= [q(X-X') i(x')

dx' •.•.•••..•(IV-37)

onde i(x) é a função interpolação.

, , .-
De forma analoga, os rU1dos ou d1storçoes existentes

nos dados das projeções podem ser eliminados através de um proce~

so de "filtragem" como o da equação (IV-37).

Como parte final deste capítulo, queremos ressaltar

que os atuais desenvolvimentos existentes na confecção de instru

mentos que operam na área de imagem, em especial na tomografia

computadorizada, buscam aperfeiçoar a qualidade da imagem, a sua

resolução, reduzir os artefatos e abaixar o custo sem perder a

qualidade existente.

As medidas em tempo real despertam muito interesse prá

tico e futuramente poderão tornar-se realidade. É o caso, por .§.

xemplo, da tomografia do coração que poderá permitir a observ-ª.'

ção das sequências do seu funcionamento, através de seu ciclo de

-
operaçao.

Outras aplicações da tomografia que demonstram exceQ

cional potencial estão na indústria de turbinas e de aviões à j-ª.

to tais como na inspecção de lâminas e discos. Também na indú.§.

tria nuclear como na inspecção de soldas e barras de materiais

combustíveis usados nos reatores.

Recentemente, a tomografia computadorizada também tem

sido usada para medidas em amostras arqueológicas e biológicas de

interesse relevante, através de minitomógrafos especialmente con.§.

truídos para este fim(109~

\ E
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CAPÍTULO V

TOMOGRAfIA COMPUTADORIZADA: UM NOVO MÉTODO

PARA ESTUDOS DA FÍSICA DA ÁGUA NO SOLO

Vamos introduzir, neste capítulo, um novo método de me

dida da densidade global Ps e do conteúdo da água no solo 0. Além

disto, será possível constatar a sua extensão contribuindo para

estudos est~ticos, din~micos, tridimensionais e
I ••

sl.multaneos de.§.

tes parârnstros trazgndo, corno ConsgquQncia, divQrsas outra.s apli
fIW _ , • ,

caçoes conforme serao relatadas no proxlmo capItulo.

Este novo método baseia-se na utilização da Tomografia

Computadorizada, cujos fundamentos estão contidos na Teoria Re

construtiva da imagem expressos no Capítulo IV, conforme a nossa

descrição anterior.

A •• ,

A sequencl.a a ser desenvolvl.da neste capl.tulo no que

se refere a Materiais e Métodos e Resultados e Discussão seguirá

d . - (9 10) . da mesma que a otamos em nossas publl.caçoes' embora com mal.S ~

talhes. Antes disso porém, faremos algumas breves observações re

lativas ao Sistema de Reconstrução da Imagem (Sistema TAC) empre

gado na realização da série de varreduras tomográficas que iremos

apresentar nos próximos capítulos.

o Sistema TAC empregado é apropriado para fins médicos

e a Figura 22 mostra um esquema típico.
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Eletr6nico
de medição

Console de
acesso 00
sistema TAC

Figura 22- Esquema típico de um Sistema TAC apropriado para fins
médicos, mostrando os seus vários componentes, desde a varredura

da região de exame do paciente, a coleta de dados, o seu process~
mento até a produção final da imagem.

Na tomografia médica, um dos parâmetros de relevância

é o tempo de aquisição de dados. Os fatores referentes à. dose r,g

cebida pelo paciente assim como a nitidez da imagem sao fundamen

tais. No caso da nitidez da imagem deve-se levar em conta que os

movimentos do corpo como respiração, batimentos cardíacos, pulsa

ções arteriais e outros, podem contribuir para a diminuição da

sua qualidade.

Deste modo, os tomógrafos médicos procuram possuir al

gorítmos de reconstrução ("softwares") cada vez mais rápidos e de
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maior resolução. Da mesma maneira, são introduzidas implementa

ções no "hardware" do sistema, como modificações no conjunto de

fontes, detetores e eletrônica de medida, de forma a aumentar a

sua taxa de aquisição de dados. A Figura 23 ilustra estas evolu

ções e caracteriza as três gerações de tomógrafos existentes.

I
Colimador Objeto Colimador

Oetetor de
clntiloção

- 20,

- 5,

l====lI I
f I

\~::=:..

Fonte
~

R-X

_VIIIII",,,..,IObjeto

'"-,,--~-- Oetetores _ .
de clntilocao(discretos!

( b!í "''''.'.'mP'iii;:;
<5s

_ ..... ~ ...•.. .: ... -=., .......

Oetetores

~ ....... , .......
• •.'-"1' •••••••••.•••

....-:;"~:y~.:~:><;:~.~~..:..:.....~.~'...~.~:~.:_.'!" ...

o gos

"

(c!

Figura 23 - são mostrados, de cima para baixo, três gerações de tomó

grafos existentes. O de lª geração, esquematizado na parte superior
da figura, utiliza-se de um único feixe de Raio X (pincel). O de 2ª
geração, esquematizado na parte central, utiliza-se de um feixe de

múltiplos pincéis e o de 3ª geração, utiliza-se da geometria de fei
xe em forma de leque (parte inferior da figura). O tempo de varredu

ra de cada um deles, respectivamente, é de 20s, 5s e menor que 5s e

também estão indicados os seus movimentos de translação e ou de rQ
tação.

Passemos agora, a uma descrição mais específica do tQ

m6grafo, assim como das amostras de solo utilizadas nos experimen

tos realizados.
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5.1 - MATERIAIS E MÉTODOS

A fotografia 1 ilustra o tomógrafo General Electric

CT/T8800, de terceira geração, pertencente ao Instituto de Radio

logia da Universidade de Trieste (Itália), e

(110 111)
nossos estudos. ' .

que empregamos em

Fotografia 1 - Tomógrafo médico GE CT/r8800, de terceira geração,

empregado na série de experimentos realizados. Observe, em primei

ro plano, a mesa móvel para posicionamento do paciente. Em segun
do plano, pode ser vista a cavidade de exame do paciente com uma

coluna de solo no seu interior, utilizada na realização de um ex
perimento com planta.

o seu conjunto de detetores consiste de um arco de 300

que contém 523 detetores de xenônio a alta pressao. O tubo de

Raios X assim corno os detetores estão localizados na parte inter

na da cavidade de exame dos pacientes.

As características de operação do tubo são de 120KV--en

quanto que a intensidade da corrente pode variar entre 20 e 500

mA. A mAs depende do tempo de varredura e pode variar entre 30

mAs a 1152 mAs. Nos experimentos realizados tentamos sempre utili
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zar a-máxima mAs disponível pelo instrumento, conforme os parâme-

tIOS empregados (varreduras dinamicas ou não e espessura da

tia ou secçio do corte tomográfico(*)); A abertura disponível

fa

no

·local onde o paciente é examinado (cavidade) é de 60cm de diâme

tro. O tempo de varredura pode variar entre 5,7 a 11,5 segundos.

O intervalo entre duas varreduras s~cessivas é de cerca de 30 se

gundos podendo ser reduzido a 1 segundo quando a técnica dinâmica

é empregada. A varredura dinâmica consiste de uma série de varre

duras executadas na mesma posição do corte tomográfico da amostra

(em tempos diferentes) ou em diferentes posições da mesma. A téc

nica dinâmica permite obter gráficos da variação da densidade com

o tempo, do objeto em exame. As espessuras das fatias tomográfi

, -
cas podem ser de l,5mm, 5mm e lOmm. Os clrculos-padroes ~e recon~

trução da imagem comumente usados para estudos do cérebro são de

25cm, enquanto que de 35cm e 42cm para estudos do corpo. O tama

nho da matriz é de 320 por 320 pixels. A Figura 24 ilustra os con

ceitos de pixel, largura de raio, etc.

Figura 24- A figura mostra e~
quematicamente um plano de um
corte tomográfico. Mostra-se a
sua divisão em uma malha de cé

lulas quadradas de lado ~, que
coincide com a largura do raio.
Os valores dos coeficientes de

atenuação lineares ~l' ~2 são
calculados· em pontos di~
eretos. Tais·pontos são chama
dos células ou pixels.

(*) Não faremos distinção entre os dois termos.
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. ,
O tamanho de cada pixel depende dos clrculos'de recons

trução da imagem (25cm, 35cm e 42cm) e'é respectivamente de 0,8;

1 e 1,2mm. A dimensão do pixel pode ser ainda mais reduzida até a

.. , ., ,
t1ng1r 0,25mm atraves do recurso d1spon1vel neste tomografo chama

do de reconstrução de imagem de alta resolução. O algorítmo de re

construção (tanto o comum como o de alta resolução) atribui a c~

da pixel na matriz imagem o coeficiente de atenuação linear da r~

diação X relativo ao volume do material do objeto representado pe

10 referido pixel. Esses coeficientes são convertidos

correspondentes às unidades medidas pelo tomógrafo

,
em numeras

(Unidades

Hounsfield - u.H.f*) antes da imagem ser vista. A escala normal

de numeros do tomógrafo varia entre -1000 U.H. (ar) a +1000 U.H.

(osso). O valor zero U.H. é atr;ibuído à agua. Caso se queira ob

servar densidades maiores que 1000 U.H. pode-se utilizar o recur

so da escala ampliada ou estendida, que permite fazer com que a

escala dos números do T.C. passe a variar no intervalo de -1000 a

+3000 U.H.

Passemos, de agora em diante a descrever os materiais

e métodos referentes propriamente aos experimentos de água e solo

em que as varreduras tomográficas foram realizadas.

Quanto às amostras de solo, trabalhamos com diversas

texturas extraídas do horizonte Ap de um solo argilo-arenoso de

Trieste - Itália e de um solo limo-arenoso de Barretos - Bra

.1(** ) d .. d f' d .1 .S1 . Quanto ao acon 1C10namento as re er1 as amostras, ut1 ~

zamos dois tipos de colunas cilíndricas de acrílico.

(*)As Unidades Hounsfield (U.H.) são definidas como:

(ll - II ), U•H. = 1000 w

onde llw é o.coeficiente de atenuação da água. Comumente é utilizada uma escala

relativa onde o l1w é tomado como nível de referência e igualado a zero (consi
derado como valor padrão).

(**) f . (112) .. ('Con arme Urqu1aga ,o solo arg1lo-arenoso de Tr1este ent1~

solo) é constituído de minerais primários como quartzo, feldspato, mica e argi
Ia (principalmente montmorilonita). O solo limo-arenoso de Barretos é um
LVAFa (Latossolo Vermelho-Amarelo fase arenosa) e é constituído de minerais se

cundários como a caolinita, óxidos de ferro como a geotita e a hematita, assim
como óxidos de Alumínio.
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Para bestudo do fluxo horizontal utilizamos serlngas

~e' 5crn de diâmetro e 20cm da comprimênto e para o fluxo vertical

utilizamos cilindros de IOcm de diâmetro por 30crn de altura. Algu

mas destas colunas verticais foram divididas ao meio (internamen

te) através de uma parede fina de acrílico, de forma a permitir

(durante as varreduras) comparações simultâneas entre o solo se

co e o solo 6mido.

As colunas foram posicionadas no interior da cavidade

do tomógrafo na forma mais criteriosa pos~ível de modo a evitar

artefatos. Inclusive cobrimos as amostras que se destinavam a ob

tenção de resultados quantitativos (por exemplo: curvas de cali

bração) com uma bolsa de água apropriada. Além disto, escolhemos

os parâmetros como KVp, mAs, tempo de varredura e espessura da fa

tia de acordo com as conveniências previamente discutidas.

o fluxo de água foi adequadamente introduzido através

de diferentes formas: carga hidráulica, molhamento direto e conta

to de um algodão ·mo·lhado.

Na obtenção das curvas de calibração do coeficiente de

atenuação em U.H. em função da densidade global do solo (Figura

25), utilizamos várias amostras de densidades globais médias obti

das de solos de Barretos e Trieste, variando no intervalo de 1,10

a 1,4g/cm'. Calculamos previamente o valor da absorção média

(U.H.) sobre a secção de corte de cada uma (como por exemplo
,e

mostrado na Tomografia 2), em diferentes posições. Após isto,sele

cionamos as melhores amostras (as mais homogêneas) e realizamos

novamente várias tomografias antes de construir as·curvas da Figu

ra 25.

o solo (seco ao ar) foi passado através de uma peneira

de 1,Omm e posteriormente acondicionado nos cilindros de acríli

co. Para a preparação das amostras de solo no que se refere ao

preenchimento das colunas assim como no qúe se refere as suas re~

pectivas compactações, foi adotada a metodologia padrão comumente



79.

usada em Física de Solos (veja por exemplo, a referência 34 ).

Na obtenção das curvas de calibração das U.H. em fun

ção do conteúdo da água no solo (Figura 26) utilizamos diversas a

.mostras de solo de Trieste e Barretos uniformemente peneiradas

(peneira de lmm) e também acondicionadas nas colunas conforme a

metodologia padrão. No caso do solo de Barretos escolhemoS PQrQ a

. '.
globals medlas

- . 3

P g = l, 29g / cm ,

densidades

calculadas a partir da Figura 25 (Pg = 1,23g/cm3 ,

.. 3 - 3

Pg = 1,34g/cm e Pg = 1,39g/cm ).

Os pontos graficados na Figura 26, são resultantes dos

confecção do gráfico pelo menos três

mesmos procedimentos realizados com a série de amostras da Figura

25. Na tomografia 2, é mostrada uma das tomografias utilizadas no

cálculo do valor médio das V.H., donde as amostras não homogêneas

e com artefatos, foram posteriormente eliminadas.

Na preparação de cada amostra de solo úmido, foi adi

cionada uma quantidade de água bem definida a um volume previamen

te conhecido deste 'solo seco ao ar. Após ~ observação de que o e

quilíbrioda água com o solo foi atingido e que a sua distribui

çao era uniforme (cerca de dez dias após), preparamos amostras.

com umidades vOlumétricas compreendidas no intervalo de 0% a

66,67%. No entanto, houve saturaç~o em amostras na faixa de 40 a

50%, não sendo portanto consideradas aquelas que ultrapassaram e~

tes valores. A operação de preparação de amostras úmidas (com umi

dades precisas) é relativamente delicada e exige muita atenção.

É preciso introduzir a água de tal modo a evitar a formação de a

gregados, de rupturas, de mudanças da densidade global, etc. Sabe

mos que de forma mais ou menos intensa o fenômeno do "inchamento"

do solo está quase sempre presente no processo de molhamento. Daí

a necessidade de introdução da água no solo de forma lenta e gr~

dativa. Além disto, quando estes efeitos ocorreram gravemente fo

ram devidamente eliminados através da seleção das amostras.
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Finalmente, cabe observar que todos os procedimentos

referentes à preparação das amostras foram realizados
, .

no propr1o

loçal do experimento (Hospital). Com isto, pode ser evitada a in

terferência de efeitos oriundos de transporte como choques, com

pactações e outros.

5.2 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vamos, em seguida, apresentar os principais resultados

obtidos através da série de experimentos que realizamos e ao mes

mo tempo também discutí-los.

As Figuras 25 e 26 assim como as tomografias(*) 1, 2 e

3 indicam a conveniência do uso da T.C. para a medida da densida

de global e do conteúdo da água no solo. Selecionando
,

uma area a

propriada na imagem, podemos medir diretamente a atenuação em

U.H. no console do vídeo.

Depois disso a conversão de U.H. para a densidade glo

balou para o conteúdo de água no solo pode ser feita

das curvas de calibração das Figuras 25 e 26.

através

los (tomografia 1) ou retângulos (tomografias 2 e 3) fornecem o

~ndicadores de geometria e área variáveis como círcl!,
••

valor da aotenuaçãonuma dada região de interesse ("ROI BOX"). O

sistema também fornece as coordenadas, a área e o desvio pa

drão(~) da atenuação conforme a região de interesse escolhida.

(*) Rigorosamente, as tomografias que aparecerão nesta tese foram

obtidas do console do vídeo ou de um filme radiológico e não na forma de fotQ

grafias conforme serão mostradas. No entanto, para destacar a técnica utiliz~

da iremos propositalmente confundir, no texto, a fotografia da tomografia, com

a tomografia em si.

(**) As origens do aparecimento do desvio padrão podem ser vá

rias. No entanto, as principais advêm da não uniformidade da região de intere~

se e ou do seu tamanho, que produzem artefatos na reconstrução da imagem. são

interferências de fenômenos como o de Gibbs (que aparece quando há interfaces

de descontinuidades), como o endurecimento do feixe (regiões com maior abso~
ção das baixas energias), etc .•
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Tomografial - Efici~ncia do uso da Tomografia para distinguir a

água do solo. A diferença entre duas amostras com água e sem i
gua e os seus respectivos valores em U.H. são mostrados. Outros

dados sobre as condições específicas da realização da tomografia

acima estão indicados, assim como as informações do "ROI BOX" e
da escala estendida.

Tomografia 2 - são mostradas quatro amostras de solo seco ao ar,

de Barretos, para observações preliminares de possíveis não uni

formidades, artefatos, etc. Após este procedimento, pudemos sel~
cioná-los juntamente com outros e construir a curva de calibra

ção das U.H. em função da densidade global Pg. É possível obse~
var sobre as amostras a bolsa de água aproprlada para evitar ar
tefatos.



() SOLO DE BAR RETOS

U.H. = 1033,9P - 559,08
r= 0.998 • SD = 63.04

+ SOLO DE TRIESTE

U.H. = 1922.64f - 1568.28
r= 0.993, 50 = 62.5
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Figura 25 - Curva de calibração linear das Unidades Hounsfield

(U.H.) em função da densidade global do solo Pg (massa de solo
seco dividido pelo seu volume seco). A figura lndica os resul
tados obtidos com o solo de Barretos e o solo de Trieste.

Tomografia 3 - Como na Tomografia 2 são mostradas as imagens de

algumas amostras a serem selecionados para a construção da cu~

va de calibração da Figura 26.Note a presença da bolsa de água

sobre as amostras com o fim de evitar artefatos na reconstrução
da imagem.
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TRIES!E

• U.H.= 12.87 e + 1I06.66(P= 1.3911/em3)

r=O.988.!15 = 76.7

BARRETOS

+ U.H.=12.82 e + 829.90 (jS=1;3411/em3)

r =0.989. 5õ = 36.83

O U.H.= 12.6 e + 771.32 lP = 1.2911/em3)
r=0.975. SO = 51.71

Ó U.H.= 12.91e + 718.51(P = 1.23 li/em 3)

r"0.961. Sõ = 43.19
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Figura 26 - Curva de calibração li~ear das Unidades Hounsfield

(U.H.) como função do conteúdo de água no solo 0 (volume de á

gua pelo volume de solo), em porcentagem. Os valores das densi

dades globais médias Pgforam obtidos a partir da figura 25.

Na Figura 25, mostramos os resultados da curva de cali

bração do Siste~a TACexpressos emU.H. como função da densidade

global p • Encontramos uma dependência linear no caso dos solos
. g

de Barretos e Trieste, confirmando os resultados ~ncontrados por

(113)' ( * ) " ,
PETROVIC et al estud~ndo outro tipo de solo . Tambem e pOSSl

vel observar que a curva de calibração depende da constituição de

cada solo, como era de se esperar. Este mesmo comportamento ocor

re no caso de experimentos de transmissão direta de raios - y e

(*) PETROVIC et aI utilizando um tomógrafo AS&E, Inc.C~ scanner~

de 4ªgeração' estudaram amostras coletadas do horizonte Ap de um solo Metea fi

no (limo-arenoso) e também encontraram uma dependência linear entre U~H. e Pg .

.--.
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sonda de neutrons.

Na Figura 26 mostramos os resultados da curva de cali

bração do Sistema TAC também expressos em U.H. como função do c0!l

, ,
teudo da agua no solo

Como no caso da densidade global, encontramos uma de

A , ••

pendencla llnear para os d01S solos. No caso do solo de Barre.

tos podemos ver a influência da densidade global calculada a par

tir da curva da Figura 25, para os seguintes valores medios: 1,23

g/cm3, 1,29g/cm3 e 1,34g/cm3• As curvas são paralelas mostrando,

dentro de boa concordância, que a densidade global do solo é res

ponsável somente pela mudança do ponto de cruzamento da reta de

calibração do conteúdo de água no solo, com o eixo das U.H .. 1s

to está em concordância com a Figura 25.

A partir destes resultados, é possível obter diretamen

te a densidade global e ou o conteúdo de água de uma imagem com

plexa de uma amostra de solo seco ou úmido cuja distribuição de

partículas ou mesmo de água não precisa ser necessariamente homo
..•

genea.

Para melhor ilustrar isto, apresentamos em seguida as

tabelas I e 11 impressas apartir de dados obtidos pelo Sistema

TAC. Estastabelasde 576 números na forma matricial (24 X 24) em

U.H.mostram o valor médio da densidade de cada pixel, num dado

instante do experimento que será mostrado na Tomografia 5. A tab~

Ia I traz a distribuição de densidades em U.H. para o solo seco

enquanto que a tabela 11 mostra praticamente a mesma distribuição

(2cm abaixo) após a introdução de água. Pode ser observado faci1.

mente a não uniformidade das colunas de solo seco e úmido. As t~

belas I e 11 nos fornecem o valor médio das U.H. calculado sobre

toda a distribuição. Do confronto da tabela I com a tabela 11

(por exemplo subtração das imagens: recurso muito comum em tomQ

grafia médica) pode-se calcular, por exemplo a distribuição de á

gua na coluna (na região da tabela). Outras varreduras, em outros
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instantes podem fornecer o avanço da frente de molhamento aSSlm

,
como a da agua como um todo no solo.

Realizamos ainda outros experimentos, inclusive dinâmi

cos, como aqueles mostrados nas Tomografias 4, 5 e 6.
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Tomografia 4 - Experimento dinâmico realizado após a introdução

de água em uma coluna horizontal onde está sendo mostrada a sua

área de secção (corte vertical). são mostradas dez varreduras

sequenciais (curva do lado direito) em U.H. (escala absoluta)

como uma função do tempo. O número 1 representa o ponto indica
do na região de interesse.

Na Tomografia 4, vemos a área de
-

secçao (corte tomogr-ª

fico vertical) de uma seringa horizontal com solo molhado. Fize

mos várias varreduras na mesma posição em tempos diferentes (té~

nlca dinâmica) e escolhemos um círculo para delimitar a região de

interesse.
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Utilizando um programa apropriado pertencente ao Sist~

ma TAC empregado, construímos o gráfico da curva ABS SCALE (em

U.H.) em função do tempo (em segundos). O número 1, colocado no

interior do círculo indica, na Tomografia 4, a variação do coefi

ciente de atenuação ou densidade (em U.H.) com o

delimitada pelo círculo.

tempo na área

No lado direito, o gráfico mostra através do número 1,

a sequência de varreduras realizadas. Neste experimento, o corte

tomográfico ficou posicionaào a 50mm da secção de entrada da água

sob pressão na coluna. Isto corresponde a medir uma velocidade mé

dia da água no interior da coluna de solo da ordem de 1,6mm/s., u

ma vez que pela Tomografia 4 é possível observar e medir a rápida

velocidade média da frente de molhamento ao atravessar a secçao

de corte escolhida (cerca de 30 segundos após a .introdução da
,a

gua). Empregamos intervalos de varredura de cerca de 5 segundos e

espessura da secção de corte de 1,5mm.

Também fizemos medidas em diferentes posições e em tem

po real (dinâmica) em uma coluna vertical. Neste caso para obter

velocidades menores da água, um algodão molhado (embebido
,

com a

gua) foi colocado em contato com a extremidade superior (topo) da

coluna de solo. Isto pode ser grosseiramente constatado na Tomo

grafia 5.
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Tomografia 5 - Medida espacial e em tempo real (dinâmica) feítácom

uma coluna vertical de solo (lado esquerdo) dividida ao meio em di

ferentes intervalos de tempo. A atenuação foi medida em diferentes

posições mostradas pelas regiões de interesse numeradas por 1,2,3 e

4, de cima para baixo. Do lado direito, graficamos a variação do

conteúdo de água (em D.H.) como função do tempo para as diferentes.-
regloes.

A Tomografia 5 mostra que houve um processo de adensa

mento do solo localizado na base da coluna. Este efeito foi ob

servado e medido. O seu aparecimento é devido ao emprego de um

processo diferente de preenchimento da obQuna.As particulas malS

finas estão localizadas na base,pois o solo foi depositado atra

vés do peneiramento direto sobre a coluna e não com um funil, co

mo ocorreu no restante dos experimentos e nos aconselha a metodo

gia de preenchimento de colunas. Também é possivel observar com o

auxilio da tabela 11 que a penetração da água no solo não se dá

de forma uniforme, mas apresenta direções preferenciais de mOVl

mento. Da tabela I e Tomografia 5, é possivel observar que nestas
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ou é de den

sidade diferente (diferente porosidade). Também é interessante ob

servar que mesmo tomando todos os cuidados possíveis na prepar~

çao de uma coluna uniforme (peneiramento do solo, preenchimento

com funil, compactação através de pancadas uniformes, bem distri-

buídas e de mesma intensidade utili2ando um martelo de borracha,

etc.) isto na prática não ocorre totalmente. Este é um fato impor

tante do ponto de vista experimental, pois no método da radiação

y supõe-se, como vimos no Capítulo 111, que na medida do conteúdo

da água no solo a densidade global seja uniforme e constante.

A Tomografia 5 assim como as tabelas I e 11 evidenciam

claramente o que já havíamos constatado nas Tomografias 2 e 3 e

Figuras 25 e 26: as U.H. dependem diretamente de pelo menos dois fa

tores quais sejam a densidade global Pg e o conteúdo da

solo 8.

,
agua no

A Tomografia 5 foi realizada a partir de uma série de

varreduras na mesma posição e em diferentes intervalos de tempo .

Com isto foi possível medir a atenuação em diferentes
. -

regloes da

coluna, partindo-se do topo para a base, com as regiões de inte'

resse indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4.

Na Tomografia 5 (lado direito), mostramos um gráfico

da variação do conteúdo da água (em U.H.) como função do tempo pª

ra· as diferentes regiões. A Figura 27, construída a par~

tir destes dados, ilustra o movimento da frente de mblhamento em

três t~ diferentes. Com isto, reproduzimos um resultado real

conforme ilustrado genericamente na Figura 2 (Capítulo 11) e que

nos permite calcular a difusividade hidráulica do solo num dete~

minado instante. Embora a Figura 2 ilustre a infiltração horizorr

tal, não se nota diferença da Figura 27. Nesta, a água foi intrQ

duzida sob pressão, anulando assim a influência do termo corres

pondente ao gradiente gravitacional.
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AVANÇO DA FRENTE DE UMIDADE

(COLUNA VERTICAL)
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Figura 27- Avanço da frente de umidade (em D.R.) da coluna vertical

(lado esquerdo) da tomografia 5 em função da posição em três insta!!
tes -diferentes. Os números 1, 2, 3 e 4 acima indicados também coE.
respondem aos da tomografia 5. Compare esta figura com a equivalen
te Figura 2 (Capítulo 11) da infiltração horizontal.

A Tomografia 6, mostrada a seguir,. foi realizada para

o mesmo sistema e configuração da Tomografia 5. Nela mostramos um

gráfico que consideramos muito instrutivo, obtido dos dados do ex

perimento da Tomografia 5, onde colocamos no eixo vertical as di

ferenças de conteúdo da água das diferentes regiões 1, 2, 3 e 4

como função do tempo.
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Tomografia 6 - Com a mesma configuração descrita na tomografia 5,

construímos acima o gráfico das diferenças de conteúdo de água(em
D.R. - escala relativa - ) das diferentes regiões 1, 2, 3 e 4 CQ
mo função do tempo. Por exemplo, na região 3, podemos observar um
acréscimo contínuo do conteúdo de água apresentando uma variação

relativa mais drástica. Isto mostra a presença da frente de molh~

mento nesta região.

Na região de interesse denotada pelo número 1, o con

teúdo de água torna-se constante (há saturação) rapidamente (num

tempo da ordem de 15 segundos). Na região 2, podemos ver heteroge

neidades mas o valor médio do conteúdo de água aumenta com o tem

po e atinge um valor médio intermediário. Na região 3 há um cres

cimento contínuo do conteúdo da água com uma variação relativa

mais drástica, indicando claramente que a frente de molhamento es

tá atravessando esta região (isto também pode ser visto nas tomo

grafias 5 ou 6, lado esquerdo). Finalmente, como na região 1, que

atingiu um valor praticamente constante (e portanto
. -

com varlaçao

nula), a região 4 ainda não recebeu água e portanto a variação do

seu conteúdo de água ou coeficiente de atenuação é também pratica

mente nula.
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CAPÍTULO VI

OUTROS RESULTADOS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POSSÍVEIS

DE SEREM APLICADOS EM ESTUDOS DO SISTEMA ÁGUA - SOLO - PLANTA

, ,
Pretendemos, atraves deste capltulo, acrescentar ao an

terior alguns resultados que obtivemos da aplicação da T.C. ao

sistema água - solo - planta.

É nossa intenção apresentar os resultados de forma qua

litativa, acrescido de alguns comentários conforme as conveniên-

cias, sem no entanto entrar na análise quantitativa dos mesmos.

Queremos mostrar o potencial do novo método introduzi-

do no Capítulo v, evidenciando as grandes possibilidades de sua u

tilização na obtenção de novos resultados (que até então nao e

ram possíveis) em áreas como a da Ciência do Solo, da Física da

Água no Solo, da Fisiologia Vegetal e outras afins.

Essas novas possibilidades são co~sequências das pec~

liaridades deste novo método. É o caso da reconstrução bi e tridi

mensional da imagem do objeto (como a do solo, a da água, a da s~

mente, a da raiz, etc.), das medidas absolutas e relativas da den

sidade global e da umidade do solo com o tempo, da detecção. de

inohomogeneidades, e assim por diante. Além disto, recursos como

a técnica dinâmica e a ampliação da resolução da imagem (escala

estendida) poderão ser, em seguida observadas.

6.1 - INFILTRAÇÃO VERTICAL: EFEITO DA COMPACTAÇÃO

E DA UMIDADE DO SOLO

. (112) -Tem sldo comum tonstatar a compactaçao dos solos a

grícolas submetidos a intensa mecanização agrícola. Este problema

cresce em relevância na mesma proporção em que a agricultura se

moderniza e passa a depender cada vez mais do trabalho das máqui

..
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nas. É sabido que a compactação do solo, mesmo que seja somente

dos primeiros centímetros de sua camada superior, acarreta altera

ções muito importantes do ponto de vista das suas propriedades hi

dráulico-mecânicas (erosão, aeração, capacidade de retenção da á

gua, velocidade de infiltração, drenagem, etc.). Do ponto de vis

ta da planta as consequências decorrentes podem ser muito graves

no que se refere aos aspectos do seu crescimento, da sua fixação,

do desenvolvimento de suas raízes, e das deficiências

nais afetando diretamente a produçãofinai(*) .

•• • AI , ••

A1nda ma1S, com a ampl1açao das prat1cas cultura1s que

se utilizam da irrigação ou mesmo da drenagem, não somente o efei

to da compactação torna-se relevante, mas também, com cada vez

mais frequência, o efeito do molhamento inicial do solo. A Figura

4 (capítulo 11) ilustra este último efeito na taxa de infiltração

da água no solo, numa situaç,ão genérica.

Estes dois efeitos alteram a velocidade de infiltração

da água no solo assim como a velocidade da frente de' umidade (tag

to a da água natural da chuva como a da água administrada artifi

cialmente através da irrigação). Essas alterações poderão ser ve

rificadas observando os resultados das tabelas 111 e IV juntamen

te com as Tomografias 7,8 e 9, re'alizadas em condições de labora

tório e que passamos a apresentar.

(*) A título de informação queremos observar que conforme a refe

rência 114, foi iniciada, em 1982, na Universidade de Purdue (EUA) uma pesqui

sa para identificar os efeitos da compactação de superfície no desenvolvimento

e na produção do 'milho cultivado após a soja. A compactação do solo nas parc~
Ias do tratamento foi causada por dezesseis passagens de um grande trator de

tração dupla. Após esta operação, as parcelas foram aradas, gradeadas e semea

das. A parcela compactada, comparada com outras não-compactadas, mostrou uma

redução na altura da planta (de 20 a 30%) levando a uma diferença de l883Kg/ha

na produção final. Os solos compactados produziram 8l61Kg/ha e os solos não

compactados produziram 10.044Kg/ha. Foi constatada também que a compactação ~

presentou variação no grau de dano, ao longo da mesma cultura de milho causan
do a chamada "síndrome do milho alto - milho baixo". Já foi também constatado

que durante as operações de colheita,realizadas c'om o solo úmido, muitos agri
cultores criam problemas de compactação similares a estes da experimentação.
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Tomografia 7 - As duas colunas são retangulares com dimensões de
25cm2de base e l4cm de altura de solo de Barretos. A coluna do

lado esquerdo (leitor) foi compactada na superfície (ver tabelas

111 e IV). Foram simultâneamente distribuídos 40 ml de água em

cada coluna. O gráfico permite observar a distribuição vertical

da água, nos primeiros 660 segundos, através das regipes de int~
resse 1, 2 e 3 da coluna compactada e 4, 5 e 6 da coluna não com
pactada.

As tabelas 111 e IV listam a distribuição da densidade

do solo seco ao ar (em U.H.) dos primeiros milímetros da camada

superior das duas colunas mostradas na Tomografia 7. Pode-se ver

a diferença sensível entre as colunas com suas densidades médias

na região de interesse iguais a 1298,2 U.H. e 1071,16 U.H., Slmu

lando com isto uma coluna compactada na superfície.

Do experimento, foi possível distinguir diferenças nas

velocidades de infiltração do solo compactado em comparação com o

solo não compactado. Neste último, a velocidade de infiltração
,e

malor, o que era de se esperar, pOlS
,

o numero de poros disponí

veis na camada superior é maior. Da Tomografia 7, praticamente

não se nota uma diferença sensível na velocidade média da frente

de molhamento (compare as curvas 2 e 5 do gráfico). É preciso con

siderar aqui vários fatores que estão intervindo, para podermos

compreender o resultado. Se por um lado a velocidade de infil tra
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çao da coluna naocompactada é maior, por outro lado a duração da

carga hidráulica (peso da coluna de água sobre o solo)
,
e menor.

Deste modo um efeito está compensando o outro. Deve-se levar em

conta também r,que as duas colunas encontravam-se inicialmente se

cas antes da distribuição de 40ml de água sobre cada uma delas.

Logo, o gradiente de umidade (força de difusão) pode estar preva

lecendo sobre os outros efeitos (carga hidráulica e compactação).

Deve-se considerar também o efeito da não-uniformidade

das colunas, principalmente a não compactada (é visível na tomo

grafia 7), o que pode estar também alterando as áreas de capilari

dade disponíveis.

As diferenças entre as curv~s 1 e4 advêm de pelo menos

dois fatores importantes: diferença de densidade e de conteúdo de

água no solo, nas regiões 1 e 4.

No caso da coluna compactada a sua densidade na supe~

fície é maior, o-que por sua vez leva a uma menor porosidade. Lo

go o solo satura com umidade menor do que com o solo de porosid~

de maior (não compactado).

As tabelas 111 e IV assim como a Tomografia 7 possuem

o objetivo de exemplificar, em um caso simples, as complexidades

envolvidas na in~erpretação de resultados do movimento da água no

solo. Principalmente quando o método ou a técnica disponível é su

ficientemente sensível aos vários fatores que governam tal mOVl

mento.

Desta forma, a Tomografia Computadorizada poderá tra

zer resultados e interpretações interessantes e mais realísticas,

utilizando-se dos recursos disponíveis desta técnica e do contro

le das variáveis que porventura possam mascarar os efeitos que

queremos observar.

A Tomografia 8 mostra as duas colunas da Tomografia 7

acompanhadas de mais uma construída nas mesmas condições mas de

densidade média um pouco menor

da superior) .

(em torno de 590 U.H. na cama
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Tomografia 8 - Distribuição vertical da água no solo em três colu

nas onde as duas primeiras da esquerda para a direita já estavam

molhadas (conforme revela a Tomografia 7). A primeira coluna da

esquerda está compactada na superfície e a terceira recebeu água

pela primeira vez. Foram distribuídos simultaneamente 40ml de á

gua nas três colunas, que contém a mesma massa de solo. são visí

veis as diferenças devido a compactação e ao molhamento inicial.

As curvas 2, 5 e 8 evidenciam os efeitos mostrados na

Tomografia 7 (efeitos de compactação) assim comO a influência do

molhamento inicial. É bastante clara a diferença entre as curvas

2 e 5 quanto ao avanço da frente de molhamento. Esta se move malS

rapidamente em 5 do que em 2. Por sua vez a água ainda nao che

gou em 8 (isto pode ser visto tanto pelo gráfico como pela tomo

grafia observando o contraste claro e escuro na primeira coluna

da direita). Isto era de se esperar pois como o solo encontrava

-se inicialmente seco, o número de poros disponíveis era maior do

que nos outros dois casos (anteriormente molhados) em que os po

ros já se encontravam parcialmente preenchidos. O resultado é ba~

tante parecido com O do avanço da frente de molhamento da
,
agua

num solo arenoso (número menor de microporos) quando comparado a

um argiloso (número maior de microporos).



No entanto, a velocidade de infiltração
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,
e malor no so

10 inicialmente seco, desaparecendo rapidamente com isto a compQ

nente-- de carga hidr~ulica~'

As curvas 3 e 6 mostram que nesta regiao as duas pr..:!:.

melras colunas da esquerda para a direita possuem a mesma densida

de e por sua vez são maiores que a da região. 9. As curvas 8 e 9,

por outro lado, demonstram não haver grandes diferenças de densi

dade entre o meio e a base da terceira coluna, demonstrando ainda

que a ~gua não chegou na região 8 nos primeiros 660 segundos de

observação.

Tomografia 9 - são mostradas as mesmas colunas na situaçao da tomQ

grafia 8, com A, B e C indicando as posições das regiões de int~
resse. No gráfico mostra-se também a variação relativa da densid~
de em D.H. com o tempo. B e C praticamente não mudaram durante o
tempo de observação (a água ainda não atingiu estas regiões), en
quanto que a região A está perdendo água.

A tomografia 9 traz uma escala relativa onde os efei

tos da compactação e do molhamento inicial são explicitados. A ve

locidade da frente de molhamento da coluna que possui a letra C

(compactada) é menor que a da coluna que POSSUl a letra B (não

compactada) assim como a região da letra A est~ perdendo
,
agua ra

pidamente. Neste caso, o termo de gradiente de umidade prevalece.

É também bastante sensível a diferença entre as curvas B-C e A,

onde em 660 segundos houve uma variação de densidade da ordem de

70 TU.H ••
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6.2 - SIMULAÇÃO DINÂMICA E TRIDIMENSIONAL DE IRRIGAÇÃO

POR GOTEJAMENTO EM UMA COLUNA DE SOLO

A exemplo da secção 6.1, a irrigação por gotejamento

.. , .
POSSUl um enorme lnteresse pratlco. No entanto, pouco se conhece

do ponto de vista te6rico sobre a solução analítica da Equação de

Darcy em três dimensões, principalmente considerando as condições

de contorno específicas desta situação (um elemento complicador

importante é a fonte de água discreta)(*). Do ponto de vista expe

rimental, as técnicas usuais empregadas em Física de Solos, como

por exemplo a da radiação y (estudada no Capítulo 111), não perml

tem acompanhar tridimensionalmente a frente de umidade, nem mesmo

em duas dimensões (plano horizontal). Devido a estas limitações é

que apresentaremos em seguida algumas tomografias, gráficos e pIa

nos de corte, que poderão fornecer urna nova contribuição neste im

portante estudo(**).

(*)No capítulo 11 discutimos alguns aspectos da infiltração da á

gua no solo em uma dimensão e pudemos constatar o grau de dificuldade ineren

te, mesmo sob condições de contorno apropriadas. A solução da Equação de Dar

cy, em duas ou três dimensões, no caso geral torna-se praticamente impossível.

(**) Reproduzimos, em seguida, alguns trechos da referência 115,
que relata alguns resultados preliminares da pesquisa sobre irrigação por got~ '

jamento iniciada no Instituto Agronômico de Campinas, em 1982 e que contribui

para fundamentar o que afirmamos nesta secção: "Um dos métodos de irrigação

mais auspiciosos surgidos nestes últimos anos foi o do gotejo, que propicia ~

conomia de material, de mão-de-obra e de água, o que constitui a razão de sua

grande aceitação por parte de técnicos e agricultores. A elaboração de proj~

tos de irrigação por gotejo não é muito simples. Depende do conhecimento de d~

dos locais, principalmente os relacionados com a qualidade da água, tipo de SQ

10, evaporação de superfície livre de água, distribuição desta no solo, bem cQ

mo do sistema radicular da planta. Esses dados são indispensáveis para calcu

lar o número e a vazão dos gotejadores. Tratando-se de sistema que trabalha

com pequena vazão e baixa pressão e que umedece apenas parte (25 a 40%) do si~

tema radicular da planta, necessita um dimensionamento cuidadoso para ser bem

sucedido." Ainda mais: "Mesmo Israel e Austrália, que empregam o método há a.!.

guns anos, desenvolvem numerosas pesquisas a respeito, para confirmação dos r~

sultados que vem sendo obtidos. Não obstante o enorme interesse que esse métQ

do tem despertado em diversos países, como Israél, Austrália, Estados Unidos,

México, África, Brasil, etc., verifica-se escassez de resultados experimentais

para orientar os trabalhos."

'-----'
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As tomografias 10, 11, 12, 13 e 14 ilustram melhor o

que estamos afirmando.

Tomografia 10 - Coluna cilíndrica de 7,5cm de altura de solo de Barr~

tos e que possui S,3cm de diâmetro interno sendo submetida a gotej~
mento de fluxo de água constante e igual a 4,Scm3/min. É possível ob

servar, a partir dos pontos 1, 2 e 3 indicados, a distribuição da á

gua no plano horizontal em função do tempo, medidas em U.R. e segun

do. Note que a água caminha preferencialmente mais para a região 3 do
que para a região 2.

Tomografia 11 - Corte coronal da coluna de solo mostrada na tomografia

10, na posição indicada acima. Pode-se observar e medir a distribuição
de água em urna secção do plano horizontal. Está indicada uma medida da

densidade (em U.H.) do retângulo assinalado (1217,43 U.H.).Confirma-se

a preferência da água movimentar-se mais para a esquerda (leitor) do

que para a direita (respectivamente posições 3 e 2 da tomografia ant~
rior).
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Tomografia 12 - Corte sagital da coluna de solo mostrada na tomografia

10, na posição indic~da. Observe a distribuição da água em uma secção
do plano vertical [lJ. É possível ver acima detalhes como um corte do

pequeno buraco produzido pelo choque das gotas de água sobre o solo.

Tomografiª 13 - Reconstrução tridimensional da imagem do escoamento da

água no solo, simulando irrigação por gotejamento, vista de baixo para
cima (infiltração horizontal e vertical da frente de molhamento).Pode

-se verificar detalhadamente os contornos (fronteiras) da água no solo.
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Tomografia 14 - Outra vista tridimensional, sob outro ângulo, do experi

mento de simulação de irrigação por gotejamento. Consegue-se assim o~

servar detalhadamente o avanço da frente de molhamento para qualquer ân

guIo, plano ou posição num dado instante de tempo, em função do intere~
se do observador.

As imagens tomográficas que apresentamos permitem ob

servar, com riqueza de detalhes, a presença de direções preferen

ciais do movimento da água no solo. Isto certamente ocorre devido

a nao existência de uniformidades do solo corno diferentes densida

des, compactações, condutibilidades hidráulicas além de possíveis

buracos ou mesmo maior ou menor dificuldade em remover o ar dos

poros de modo a poder penetrá-los.

A Figura 3 ou mesmo 4 do Capítulo 11, comparadas com

os resultados desta seção, evidenciam a distância que existe en

tre o escoamento real da água no solo (escoamento tridimensional

e irregular) do escoamento previsto por modelos unidimensionais

ou mesmo bidimensionaÜf116,117).
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, ..... , ..... -,~ .
As tecn~cas exper~menta~s de transm~ssao d~reta atua1

mente existentes também não permitem obter os resultados que aca

(118 119)bamos de mostrar ' .

6.3 - MÉTODO NÃO-DESTRUTIVO DE OBSERVAÇÃO DINÂMICA E BID!

MENSIONAL DA GERMINACÃO E·CRESCIMENTO DE UMA SEMENTE

ASSIM COMO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA PELAS RAÍZES

A exemplo das seções anteriores. aqui também a aplicª

ção da tomografia computadorizada a estudos dos processos físi

cos e químicos envolvidos na germinação de uma semente, no crês

cimento radicular de uma planta, na evapotranspiração (equivalen

te a um potencial matricial) também poderão fornecer subsídios

que permitam observar novos resultados nos diferentes campos da

Física de Solos, da Nutrição de Plantas, da Morfogenia e da Fi

siologia Vegetal~

o fato do método ser não-destrutivo traz vantagens,

possibilitando estudos que envolve~, por exemplo, a seleção gené

tica de'melhores sementes e plantas, estudos de estatística de

germinação, crescimento de nódulos na leguminosas e evapotranspi

ração<*) •

A seguir apresentamos alguns resultados obtidos.

(*) Conforme entendimentos preliminares (seminário realizado)
que mantivemos com o CENARGEN (Centro Nacional de Recursos Genéticos) da EM

BRAPA - Brasília, será possível aplicar o método 'da Tomografia Computadoriz-ª.

da a estes estudos. Neste sentido, estamos organizando um trabalho de cooper-ª.
ção 'conjunta, que deverá iniciar-se brevemente.
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Tomografia 15 - Vista tomográfica de uma coluna cilíndrica de solo

de Barretos de 25cm de altura e diâmetro interno de 5,7cm contendo

um grão de milho no seu interior antes da germinação. Observe a

presença de inohomogeneidades na distribuição de densidade da colu
na, assim como a presença de água no topo e na base da mesma.
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'\

Tomografia 16 - Vista tomográfica de outro grão de milho visto de

outro ângulo onde o recurso da amplia~ão da imagem foi usado, pe~
mitindo observar maiores detalhes na região da semente.
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Tomografia 17 - Vista tomográfica bidimensiona1 da semente anterior (tQ
mografia 16) já germinada, onde podem claramente ser observadas e
medidas a umidade do solo (1112,38 D.R.), a densidade das raízes
(819 D.R. e 870 D.R.), a densidade da semente (115,53 D.R. e -186 D.R.),
assim como a da planta (482 D.R.). Como nas tomografias anteriores, po
de ser notada a presença de inohomogeneidades. Medidas periódicas das
densidades (do solo, da semente, das raízes) na mesma posição ou em di
ferentes ângulos permitem acompanhar detalhadamente a germinação da s~
mente, o desenvolvimento das raízes, assim como o seu processo de absoL
ção de água e nutrientes, a distribuição e redistribuição de água na co
luna ;..

As tomografias mostradas estão em duas dimensões. No

entanto, uma visão tridimensional e temporal também -é possível.

Isto pode ser feito através do programa apropriado do computador

de reconstruçao de imagem tridimensional usando a técnica dinâmi

ca de medida (a exemplo das tomografias 13 e 14) ou mesmo através

de , .
varlas tomografias bidimensionais em diferentes ângulos e tem

pOSo
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Finalmente, é interessante observar que medidas perió

dicas da região da semente nos mostraram que do início até o fi

nal do processo de germinação a densidade média da semente passou

de um valor de 267,90 U.H. para -15,97 U.H., com uma variação do

de$vio padrão de 102,86 para 212,92 respectivamente. Apos a germ.!,

nação a semente passou a apresentar pelo menos duas regiões di.§.·

tintas: uma clara, de densidade média igual a 115,53 U.H. e outra

escura, de densidade média igual -186,04 U.H .• Sabemos que vala

res negativos das U.H. significam a presença do ar. Deste modo tu

do evidencia que o processo de germinação da semente se realiza a

partir do maior consumo de nutrientes de uma dada região da semen

te, restando no final um buraco com ar. O alto valor do desvio

padrão (maior que ·0 valor da própria medida) é uma demonstração

da alta não uniformida~e da região medida, o que seria o caso da

presença de um buraco com ar. Maiores estudos neste sentido sao

requeridos antes' de quaisquer conclusões. No entanto, fica eviden

ciada a possibilidade de maiores investigações locais, bi ou tri

dimensionais, dinâmicas e não destrutivas de uma dada região de

interesse através dessa nova técnica introduzida.
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CAPíTULO VII

ALGUNS COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES FINAIS

Apresentaremos, a seguir, como parte final deste traba

lho, alguns comentários e conclusões que consideramos

teso

pertinen

o Capítulo 11 nos permitiu formalizar o problema do mQ

vimento da água no solo através da Equação de Darcy (11-3), aco

pIada à equação da continuidade (11-4).

Aplicamos o resultado a duas situações de interesse,

quais sejam, o estudo da infiltração horizontal (II-13) e da in

filtração vertical (II-24). Mostramos, dentre outras coisas, a im

possibilidade de resolvê-Ias analiticamente no caso mais geral,

mesmo considerando condições iniciais e de contorno apropriadas

como expressam respectivamente as equações (II-14) e (II-22). A

- .... -, .
razao da l.mpossl.bl.ll.dadede soluçao anall.tl.ca geral encontra - se

na natureza altamente não-linear da Equação de Darcy, onde a con

dutividade e a difusividade hidráulica, relacionadas pela equação

(lI-lI), desempenham um papel decisivo .

o cálculo da condutividade ou da difusividade propi

ciam importantes resultados a respeito do fluxo da água no solo,

do avanço da frente de molhamento e outros que podem ser vistos

,
no Capl.tulo lI.

Fizemos referência a alguns métodos numéricos de solu

çao, inclusive recentes como é o caso daqueles citados nas refe

rências 36 e 37 . Os resultados obtidos advêm de modelos, que na

maioria das vezes, baseiam-se em hipóteses que simplificam drasti

camente o movimento real da água no solo. Tais modelos, em geral,

são unidimensionais e consideram o solo como um meio poroso homo

gêneo e uniforme, o que nem sempre pode ser considerado verdade i
ro.

•
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Os cálculos da difusividade hidráulica (II-2i), em ge

ral, são feitos com o auxílio de medidas experimentais conforme

a Figura 2
. , .

nos 11ustra num caso gener1CO.

Desta forma foi imprescindível discutir no
,

Cap1tulo

111 os métodos experimentais existentes de medidas corno a da den

sidade global~ corno a do conteúdo da água no solo, corno a da velo

cidade da frente de molhamentoe assim por diante.

O método da transmissão direta de raios y tanto o

de feixe monoenergético corno o de feixe de dupla energia -- desta

ca-se em relação ao gravimétrico e ao TDR (método bastante recen

te), apresentados.

Mesmo assim é preciso considerar uma série de limita

ções atinentes. Destacamos, como principais, as seguintes:

a) as medidas são unidimensionais [ainda assim, o valor cal

culado é uma média sobre o percurso do feixe, não permi

tindo observar variações puntuais ou segmentares (hetero

geneidades) sobre este];

b) não é sensível à medida de velocidades altas como no ca

so da infiltração vertical da água em solos de alta con

dutividade hidráulica (É o caso, por exemplo, da infi~

tração vertical da água em uma areia grossa, com penetra

- , . (34) ) ..çao de 70cm de agua em 20 mlnutos . Isto dlflculta

ou mesmo impede estudos dinâmicos.

c) supõe qu~ a densidade global é constante quando o feixe

de raios y monoenergéticos é utilizado (o que não
,-
e ver

dade, como por exemplo, no caso de solos com argilas ex
_ (46,47> , _
pansivas) , alem da dificuldade de colimaçao ou co

mo no caso de dupla energia, pouca disponibilidade de

fontes adequadas. No último caso a situação é mais difí.
cil pois os "picos" da radiação y precisam ser bastante
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distintos para evitar interferência na medida dos deteto

res. Além do mais os erros ocorridos na medida da densi

dade global são transferidos para a medida do conteúdo

da água no solo e vice-versa, podendo comprometer a pre

cisão das medidas.

o novo método proposto no Capítulo V e aplicado no Ca

pítulo VI, faz uso da Tomografia Computadorizada cujos fundamen

tos foram enunciados no Capítulo IV. Mostramos que o método da to

mografia - em concordância com outros resultados independen

(1l3,120)(§) l' " " "d •• "tes ---, a em de perm1t1r a med1 a dos parametros anter10~

mente citados traz outras vantagens com contribuições novas, an

tes inviáveis de serem alcançadas. É o caso de estudos nao destru

tivos, dinâmicos, bi e,tridimensionais, de sensibilidade a hetero

geneidades do solo e da distribuição da água, conforme pode ser

visto nos capítulos citados.

No entanto, antes de enunciar as principais conclusões

obtidas, queremos fazer algumas considerações a respeito da in.ê.

trumentação utilizada.

Um ponto, em princípio criticável, é o de que o tomó

grafo médico é um instrumento muito caro e
. ,

portanto 1nacess1vel

às pesquisas na área de Física da Água no Solo ou outras em que o

método pode ser útil.

Admitindo esta verdade, temos dois pontos a ponderar.

o primeiro é que os grandes hospitais possuem pelo menos um de.ê.

tes aparelhos com horário ocioso, principalmente à noite.

A ampliação do uso do tomógrafo como para os fins refe

ridos nesta tese, pode contribuir para diminuir o seu custo ho

ra/atividade. Esta é uma possibilidade que consideramos como con

creta e real.
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Outro ponto a conslderar, e que os estudos da
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da Água no Solo ou afins, não exigem um instrumento do porte de

um tomógrafo médico. Um instrumento dedicado, muito mais simples

e acessível pode ser desenvolvido (Veja o Apêndice, Figuras 28 e

29 ). No caso da tomografia médica, conforme já discuti~os nos Ca

, .. - .. - ..
p1tulos IV e V, restr1çoes corno a dose de rad1açao a ser m1n1stra'

da ao paciente impõem limitações nas condições de operação do t~

bo de R-X como KV e mAs. O movimento e o posicionamento do pacien

te também limitam o tempo de aquisição de dados, aSS1m corno o seu

"design" e funcionamento. O fato da reconstrução da 1magem ser

feita imediatamente à coleta dos dados, exige programas específi

cos e algorítmos mais elaborados, obrigando a presença de um com

putador de alta potência. A qualidade da radiação (espectro) tam

bém é limitada. Se a KV do tubo é alterada, o espectro também
,e

alterado. Por outro lado, como os programas de reconstrução da 1

magem são elaborados para atuarem em um pequeno ~ntervalo de r-ª.

diação, aparecem os artefatos quando são solicitadas atuações des

tes programa~ em intervalos maiores.

Por exemplo, aparentemente seria interessante usar di

ferentes KV. No nosso caso, utilizamos l20KV e fomos obrigados a

trabalhar, muitas vezes, no limite de potência do sistema.

No entanto, os nossos estudos adicionais (Ver Apêndi

ce) mostram a eficiência do minitomógrafo de raios X ou y usado

para medidas de Física da Água no Solo. Dos mesmos estudos (Apên

dice: Figuras 31 ~ 32), utilizando diferentes energias, pudemos

concluir que existe um 'intervalo ótimo de energia para investiga

ções tomográficas do solo (ou mesmo investigações por transmissão

direta). A faixa ideal para distinguir a água do solo de Barretos

situa-se na região de 30 a 40 Kev e não de 60 Kev (como é o caso

da energia da fonte de Am24l, comumente empregada em estudos de

Física de Solos) ou de 70 Kev (que corresponde ao valor médio da
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energ1a do espectro da radiação-X empregada na maioria dos tomó

grafos médicos}.

O mini-tomógrafo dedicado apresenta outras vantagens a

lém do menor custo. Possui maior versatilidade (permite alterar a

energia monocromática mudando o "alvo" fluorescente secundário),

adequando-o ao fim específico que se tem em vista (por exemplo,

estudar o movimento da água no ,solo, a presença de inohomogeneida

des, a presença de po1uentes como metais pesados, o movimento da

água carregada de solutos e outros).

Com a mudança do sistema de detecção,
" ,

tambem e pOSSl

vel estudar a presença de componentes do solo como está expresso

na Figura 33 do Apêndice. Além disso, com um programa apropriado

é possível simular previamente a imagem a ser vista experimental

mente (Figura 30).

Considerando estes comentários, e os resultados dos Ca

, '" . , . -, .
p1tulos V, VI e Apend1ce, podemos obter var1as conclusoes bas1cas

que a seguir resumimos:

a) A Tomografia Computadorizada pode ser usada para obse~

var e medir quantitativamente a densidade global e o

conteúdo da água no solo através das suas relações li

neares com os coeficientes de atenuação lineares expre~

sos em Unidades Hounsfield, conforme mostrado nas FigQ

ras 25 e 26, respectivamente. Portanto, a Tomografia

Computadorizada é um novo método experimental para estu

dos da Flsica da Água no SolOi

b) A Tomografia Computadorizada pode ser usada em estudos

dinâmicos (em tempo real) do movimento da água no solo,

incluindo velociqades tão rápidas quanto 1,6mm/seg, cog

forme pode ser visto, por exemplo, através da tomogra

fia 4;
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c) A Tomografia Computadorizada pode ser usada para a ob

tenção de informações sobre heterogeneidades presentes

na distribuição da densidade global e do conteúdo de á

guano solo, além de informações tridimensionais usando

a técnica dinâmica ou o programa de reconstrução apro

priado conforme pode ser constatado, por exemplo, atra

vés das tomografias 6, 14 e 15;

d) A Tomografia Computadorizada pode ser usada para forne

cer as distribuições espaciais e temporais simultâneas

do conteúdo da água no solo, conforme mostrado nas Tomo

grafias 5 e 6;

e) A declividade da dependência linear das Unidades

Hounsfield com o conteúdo da água e (Figura 26 ) varia

com o solo, mas ~ independente da densidade global Pg

para o mesmo solo. Esta conclusão mostra que a grandeza

expressa em Unidades Hounsfield, ~ .uma função de pelo

menos duas variáveis: e e Pg , isto ~, a imagem tomográ

fica do solo ~ de fato uma função pelo menos bidimensiQ

nal. No Apêndice, mostramos a dependência do coeficien

te de atenuação (proporcional às U.H.) com o conteúdo

de água e (Figura 32) e com a energia dos fótons· inci

dentes (Figura 31). No entanto, nos nossos experimentos

do Capítulo V e VI,mantivemos a energia constante, man

tendo a voltagem do tubo constante (120 KV). Portanto,

~ preciso levar em conta a dependência bidimensional

das U.H., na interpretação quantitativa de uma tomogra

fia de solo;

f) A Tomografia Computadorizada pode trazer resultados com

pletamente novos devido às suas peculiaridades como as

listadas em a, b, c, d e e, ai~m de ser um método nao-- -- - - -
-destrutivo. É o caso de estudos do efeito da compacta
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ção e do umedecimento prévio do solo na infiltração ver

tical da água (seção 6.1) ou da simulação da irrigação

por gotejamento (seção 6.2) ou dos processos de germina

ção de uma semente e absorção de água pelas raízes (se

ção 6.3). As suas aplicações são multidisciplinares e

extrapolam a Física da Água no Solo podendo ser usadas

em outros campos como o da Ciência do Solo, o da Morfo

genia e Fisiologia Vegetal e outros afins;

g) É possível utilizar um instrumento dedicado, como o m1

nitomógrafo de Raios X ou y, apresentado no Apêndice,pa

ra estudos da Física da Água no Solo(Figuras 34, 35 e 36)

A seguir, queremos deixar algumas sugestões para po~

síveis trabalhos futuros que abaixo enumeramos. A maioria de~

tes trabalhos possui uma forte natureza multidisciplinar:

1) Aplicar a Tomografia Computadorizada para estudar o pro

blema dos solos expansivos (por exemplo: solo de Petroli

.na-PE, rico em argilas expansivas), analisando dentre o.!;!

tras coisas os processos de ocorrência de fissuras,

o molhamento e o secamento dos referidos solos.

,
apos

2) Aplicar .aTomografia Computadorizada para estudar o pro

blema do movimento da água no solo carregada de solutos

(por exemplo: nutrientes e poluentes), analisando também

o problema do fluxo de líquidos de duas

. (12)ve~s .

fases
.. ,
~m~sc1:.

3) Aplicar a Tomografia Computadorizada para estudar o cre~

cimento de nódulos nas raízes das leguminosas, que consti

tui um importante processo de fixaçio do nitrog~nio por
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estas culturas(*) •

4) Aplicar a Tomografia Computadorizada para estudar o pro

. , (12) "
blema do fluxo ~nstavel , fenomeno que aparece como r~

, (**)
sultado da interface ar-agua no solo , quando a

,
agua

penetra de um solo de textu~a fina para outro de textura

, , . , .
grossa. Alem de ser um problema bas~co em F~s~ca de Solos

ainda não bem entendido, possui importância

projetos de filtros de poluição. '

, .
pratlca em

5) Aplicar a Tomografia Computadorizada de RNM (Ressonância

Nuclear Magnética) para estudos da Física da Água no 50
(***)10 .

6) A partir dos resultados da seção 6.3, coletar um maior nú

mero de dados referentes à germinação de uma semente, ao

crescimento e à absorção de água pelas
,

ral.zes,
,
a evapo

transpiração e outros de interesse, para construir um fi~

me que mostre detalhadamente estes processos.

7) Ampliar os estudos do minitomógrafo de Raios X ou y, apre

sentado no Apêndice, em função das
, .

possl.vel.s aplicações

. -. ,
cl.tadasnas sugestoes anterl.ores e no Capl.tulo VI.

(*) Esta sugestio foi.fornecida pelo pesquisador e
URQUIAGA, do Centro Nacional de Biologia do Solo, da EMBRAPA-RJ.

agrônomo Dr.

(**) Isto ocorre na infiltraçio da água contra um corpo comprlml
do com o ar, como por 'exemplo, um lençol freático perto da superfície.

(***) Já realizamos algumas discussões preliminares com o Profe~
sor Dr. HORÁCIO PANEPUCCI, do DFCM - IFQSC - USP.

(§) H . h I (120) -alnswort e Ay more usaram um tomografo EMI CT 1007 (faz parte dos
primeiros modelos) e um sistema convencional de transmissão direta de R-y para
estudar um solo limo-arenoso (Bakers Hillt W.A.)~ Compararam os resultados ob

tidQS pelos doi.sinstrumentos com o método gravimetricot encontrando resulta -.:
dos positivos. Estudaram, tambe~a possibilidade de se usar a tomografia para
avaliar a absorção da água por uma raiz simulada.
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APÊNDICE

o USO DE UM MINI-TOMÓGRAFO PARA MEDIDAS

EM FíSICA DA AGUA NO SOLO

Em colaboração com o Professor Roberto Cesqreo (Centro

de Engenharia Biomédica da Universidade de Roma) estudamos a pos

sibilidade de se utilizar em Física da Água no Solo, o mini-to

rnógrafopor ele construido para fins biomédicds. Em seguida des

tacaremos alguns dos resultados obtidos e que julgamos ser do

interesse da presente tese. Lembramos que estamos construindo

.. - 009,li1)um modelo s~m~lar na UAPDIA-EMBRAPA de Sao Carlos.

A Figura 28" nos mostra um diagrama esquematizado do

sistema Mini-TAC utilizado.

As principais características de alguns de seus compo-

nentes sao:

RAIO X:

corrente: 10 - 20 mA

Tensão

Ânodo

~ 48 KV

Tungstênio

"Alvo" Secundário: livre para escolha em função da
medida.

SISTEMA MECÂNICO:-

N9 de translações possíveis: O - 999

N9 de rotações possíveis

N9de translações usadas

N9 de rotações usadas

Tempo de espera

o - 999

33

33

1 segundo



Rodioçao quase - monoenerglftico
IRcios-X do elemento AI

Elemento
fluorescente A

Fonte de alto

voltagem

Objeto

~

Colimodor de
Chumbo

~

~

Oetetor Monocanol Multieanal Microcomputador

Radiação de
Bremmstrohlunll

Controle de

tronslacão e

rotação

--.rr:.:
Impr •• sora

Gráfica

Tubo de

Roio-X

Figura 28 - Diagrama Esquemático de um Minitómógrafó de Raio-X

t-'
!'.)
C>
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FONTE DE VOLTAGEM:

Máxima: 5_KV

Usada : 1350 V

DETETOR:

Associa um cintilador de NaI(TI) com uma fotomultipli-

cadora.

A _ Figura 29 nos mostra uma vista geral do sistema

Mini-TAC esquematizado na Figura 28.

Figura 29 - Vista geral do sistema Mini-TAC existente na

Universidade de Roma, mostrando a fonte e o tubo de Raio

X,o sistema mecânico, o sistema de detecção e de coleta
de dados, assim como o micro-computador para o processa 
mento dos dados coletados.

Junto do computador existe um sistema (em lingua

gem PASCAL e FORTRAN) que permite simular a imagem corresponden-

te a um objeto (tomograma) conhecidos, a priori, os seus coefici

entes de atenuação. No caso do programa PASCAL, utiliza-se um

microcomputador Apple 11 e no caso do programa FORTRAN,

-se o computador Digital PDP - 11.

utiliza
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A Figura 30 ilustra um exemplo de simulação de imagem

confeccionada no micro Apple.

Dando prosseguimento aos nossos estudos, aplicamos o

método da transmissão direta ao solo brasileiro. Medimos o seu

coeficiente de atenuação linear (em cm-l) em função da energia

d d· - .. d ( ) d . 022,123)a ra laçao lnCl ente X ou y mostra o na Figura 31.

SIMULADOR TAC

TETA INICIAL = 0.000 Graus

PASSO LINEAR = 0.075 CM

N9 DE PASSOS ANGULARES = 80

Centro per
1...Ingegner'1a
Biomedica ROMA

1III1I11I1I11I1I1I1UIIIIIIIII"íiIl~~IlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIllIllIl~

Image:INDIO(24.8 KeV) Res: (81x81)

Simu1acao coeT. atenuacao: 1.Agua esolo de 2. Barretos e 3. Trieste

180 GrausROTAÇÃO TOTAL =

PASSO ANGULAR = 2.250 Graus

POSIÇÃO INICIAL = 3.000 CM

TRANSLAÇÃO TOTAL = 6.000 CM

N9 DE PASSOS LINEARES = 80

CONTAGEM DO FEIXE

LIVRE = 3.00000 E4

\- I
- - 1_,",

N9 DE AMOSTRAS SIMULADAS = 3

AMOSTRA 1

XC = 0.00

RC = 3.00
YC = 0.00

DCA = 2.115

Figura 30 - Tomograma simulado utilizando

energia monocromâtica de 24,8 Kev (fluo 

rescência do Indio) para os solos satura

dos de Barretos e Trieste. As condições
de medida, assim como a posição geometri

ca das amostras estão listadas na Figura.

AMOSTRA 2

XC = 1.50
RC = 1.00

YC = 0.00
DCA = 0.518

ANOSTRA 3

XC = 1.50

RC'= 1.00

YC = 0.00

DCA = 2,213
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Além ,disso, utilizando o
241 .

Aro (60 Kev),a linha K doa

Bário (32 Kev) e,a linha K do Cério (34,5 Kev) estudamos a dea

pendência do coeficiente de atenuação linear em função do conteú

do da água no solo, em porcentagem, conforme m.ostrado na Figura 32.

o

•

+ 24'A1ll' (60KeV)

,-<>.00487.8 + 0.395 (r= 0.987)
O Ce-Kar: (34,5 KeV)

,-0.00733'8 + 0.96 (r =0.893)
, • Ba- Kar: (32 KeV)

,= 0.00773-8 + 1.269(r=0.906)
y----
50

e (lrol

T

45403S

'+

o

•

2015

o

•

10

-
"i'
·tEu-

Figura 32- Medida do coeficiente de atenuação linear:
do solo da região de Barretos, 8P, em função do con
teúdo de água no solo, em porcentagem, utilizando as
energias mostradas no gráfico.

Do gráfico da Figura 31 fica evidente que as energias· •

mais apropriadas para se estudar solos (na presença de água) es

tão na faixa de 30 a 40 Kev e não de 60 a 70 Kev,conforme é fre

quentemente usado, em Física de Solos ou no tomógrafo médico. A

razão destas limitações tem origem na inexistência de fontes mais

adequadas (no caso de 60 Kev utiliza-se o 241Am como fonte de

R,~ y) ou na dose permitida ao paciente. No entanto, a nossa

proposta é construir "alvos" secundários de forma a produzir ra

diação monocromática de energia próxima' a que desejamos. ~ por

exemplo, o caso do Bário - linha K (32 Kev) ou de terras rarasa

(; 40 Kev) utilizados como alvo secundário. Assim, será possi-

vel adequar o instrumento ao fim especifico que se tem em vista
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(por exemplo: distinguir a água do solo), obtendo grande versati

lidade experimental e melhoria da qualidade da imagem, o que si~

nifica uma grande vantagem sobre as técnicas convencionais. A

Figura 32 também ajuda a ilustrar melhor o que estamos afirmando.

Substituindo o .detetor de Raios X[NaI(TI)]da Figu-

ra28

por um contador proporcional a gás de Xenônio (*)e
um

(**) A •

detetor HP, de Germanio, associado a um multicanal (1024
ca-

nais) e uma perfuradora de fita, obtivemos o gráfico da Figura

33 o espectro de fluorescência de Raio X foi realizado com

um tubo de Raio X utilizando como "alvo" secundário a fluorescên

cia do Molibdênio(l7,4 Kev) ~124)

o gráfico da Figura 33 serve para caracterizar as com-

ponentes do solo da região de Barretos, SP, (para energias meno-

res que a do Molibdênio). Pode-se observar a presença de gran

des quantidades· de Ferro e em menores quantidades o Titânio e o

Níquel.

F~nalmente, apresentamos, através das Figuras 34,35 e 36,

tré~.tomogramas do solo da região de Barretos, SP, (seco e úmid~

que obtivemos em Roma, Itália, através do sistema Mini-TAC da

Figura 28 . E possível verificar a conveniência e a possibilida

de da utilização do mini-tomógrafo para estudos da Física da Â-

guano Solo. Sem dúvida, um sistema mais em conta do que o tomó

grafo médico, além da sua alta versatilidade, podendo ser monta

do de acordo com o fim apropriado. Não só para estudos da Físi-

ca da Agua no Solo, ma·s também para outros fins como: em Arqueo

logia, Geologia, Engenharia Industrial, ensino de Medicina eaná

lises biológicas .

(*) 97% de Xe, 3% CO'): janela de entrada de 51 ~ m de Be e resolu

ção de 19% na energia de 6,4 Kev~e 11,5% na energia de 14,4 Kev.
_ 2 -

(**) Area ativa de 500 ITml , largura de 7 mm e resoluçao de ener -

gia de 250 ev na energia de 6,4 Kev •.
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ma.x = 842
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19x19) 361 pb(

127.

Figura 34 - Primeira tomografia experimental, utilizando o

sistema Mini-TAC, da Universidade de Roma, de uma amostra

de solo da região de Barretos, SP, contendo solo seco (par

te inferior) e molhado (parte superior), dividido por uma

parede de "plexiglass". Foi utilizada energia de 34 Kev.

CQn-\;•.•.o r-0C0'l"

1 ' Ingegneria.
Biomedic a. ROMA

f.'. r -- ... (..•.,

Jmage: S60 Res.: (26x26) 676 pix
Intensity: max = 619

I.

Figura 35 - Tomografia experimental de uma amostra de solo da

região de Barretos, SP. ° círculo escuro mostra a presença da

água no solo enquanto que a região mais clara mostra o mesmo

solo seco (sem água). Os coeficientes de atenuação lineares

são respectivamente 0,4l0cm-l e 0,370cm-l, na eneryia de 60
Kev utilizada. A diferença entre eles é de 0,04cm- e o valor

da intensidade máxima medida é igual a 619.



•••
• '." • li '\.- ••• '....•....( ~ ..'.

'(11 •••- .11 ';J.' I '. • 'Jr •
••/ • li) •••••••••

. .'.::"I~".~.L ~:' ~ ·.>·.··~lg·, :.t •• : ~I:-".~"~. {ri~',...' ~..J..~•• ;., I"

• 01-." •• I • .:JII') ••••• "'. ~"\1I •:r;" ,• ,.., 01 •• L."': li: '':1' ' ••-" .~.•••I.. ~. 1.•.•':'.'1\.." •••.• ~ ••• ' 1.:.1 L ••• 1".•••• I
••••• ..,1(". -: •••• iÇ'" •••• ,'~•••••••• 'i" I.~!.-I • ~ , '.""':' •

• /. ,,~. I ' •• Vl •••• r·...
•• •••••" •• ...,.f: ,••~ ••

(Ta.'{-.:r- ,L'~ ,'.' ..:..'.J;"0'(' •• /
•.,."\ 'r. ":\••.~••: •.•••..•I~~.~.
• ,.::.:,:. ~ ~ •. ···-:"L. • r .....••,., •••• ~. '1." ~ I'
1••••••••lr:.- •• " .~ ' 'W., •••• r I ' ,) , ••
~:~ ,~~ •. "';" ~ '·L~.I:.r:J ,.-. ·~ •••. 1'1·"• T' n '(I. li

·"fi.· ..,··tl.' '(''''''I J' ••••.r..'~ ..•11 • •••••• ~ .-••••I." •••
"r-li ••• '~.......•........
···."·I~·. ·•..t·....··• 1 -r~ 1 •••• •. ~~ ~
IIL' I ••••, •••• ' .')••01.·

• I-I '/~I .1- :••••• ,I
••• - .1••••••• - '1.'11' ••••. ~ .....

•••••••'1) •••t:..,· . i '~""""2 ~ ••

"'i ':'.01 01:1' • :JI" ." "'I'''''''. :..••.,~- ••, •••~L. ~•••••••" a: •

••••• .fi •• :. ••• ~" ••• "Ij .~_.",~,: •••...:.'•••••• -y •• L•••.•1•• ILI--;.~ ••••'y.I.';a •• ' •

•••• -I .' • 7l'~ ••••1...../I •• •••••••' •••I, :-. l:fr!'. .•.• f'"•• I •••, •• I' • Y' --~ L' '1' ~"•••• ,,,,,,~••• rlrl!" ':.ti: ••••
• 'r t· ·•.•~·.lw:. '1._I -:a.: ":1 •• JO ••••• ,::. •• •J" lEI ~- •• I -r- ,I •••••LI·.;

" .T••••••J:. ...•...~. -:.)...:.;1.~ •••• .I•• :.r•••• - ~- -•• 1-- •••
•••••••• .-. 1 • (,3,. ••••- - __ " -,.a --= _TJ·:.:....••....:..-.,:..i.....

Centr O t=-er
1 .I Irll~el~net...ia
Bil)Toec~ica RClt~A

ITl'lage: 832
Ir.tens itl:::l : max

Res. : 676

128.

lnax
.

plX

I.~ I
',. - ~

Figura 36 - Mesma configuração geométrica da Figura 35, onde foi uti

lizada a energia de 32 Kev. Os valores dos coeficientes de atenuação

lineares do solo com água e do solo seco são respectivamente iguais

a 1,38cm-l e 1,19cm-l• A diferença entre.eles é de 0,19cm-l e o va

lor da intensidade máxima medida é igual a 2056. Compare estes resu~

tados com aqueles da Figura 35 ou Figura 31. Confirma-se a nossa ~

firmação referente a vantagem de se trabalhar com energias no inte~

vaIo de 30 a 40Kev, se quisermos distinguir melhor a presença da á

gua em um solo como o de Barretos. A relação entre as intensidades

(menor para a maior) é da ordem de 30% e a variação entre os coefi

cientes de atenuação é da ordem de 21%.
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