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RESUMO 
 
Neste trabalho utilizou-se a técnica de transmissão de raios gama e de microtomografia de raios X para 
avaliação da porosidade e da distribuição do tamanho de poros de espumas cerâmicas de SiC. Tais parâmetros 
geométricos das amostras foram obtidos pela técnica de microtomografia a partir de análises de imagens 
bidimensionais geradas utilizando um sistema Microfocus, constituído de uma câmara CCD, um intensificador 
de imagens, um tubo de raios X e um sistema automático de rotação da amostra. A resolução espacial das 
imagens microtomográficas foi de, aproximadamente, 32 µm. Na metodologia de transmissão de raios gama, 
foram empregados um detector cintilador de NaI (Tl), uma fonte radioativa de Am-241 (59,53 keV, 100 mCi) e 
uma mesa micrométrica de aquisição de dados e movimentação X-Z automática. As amostras analisadas 
possuem densidade de poros de 30, 60 e 100 ppi (poros por polegada linear). A técnica de transmissão de raios 
gama mostrou-se precisa e acurada ao fornecer a porosidade das amostras, em acordo com a fornecida pelo 
fabricante das espumas. As amostras de 30 ppi analisadas pela técnica de microtomografia apresentaram 
porosidades equivalentes à fornecida pelo fabricante das cerâmicas. Já as amostras de 60 e 100 ppi apresentaram 
porosidade média cerca de 4% inferior à do fabricante. As distribuições de tamanho de poros mostram a 
presença de poros menores do que aqueles indicados pelo fabricante. As amostras de 30 ppi apresentam um 
vazio dentro do material sólido da estrutura da espuma cerâmica.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Propriedades físicas macroscópicas, como permeabilidade e resistência mecânica, dependem 
de propriedades microestruturais de materiais porosos. As espumas de SiC são utilizadas, 
principalmente, em indústrias siderúrgicas para a filtragem de metais líquidos. 
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Métodos tradicionais de avaliação da porosidade, como, porosimetria de intrusão de mercúrio 
e Método de Arquimedes são bem documentados e fornecem resultados satisfatórios para 
uma grande gama de materiais. Porém, o uso desses métodos, muitas vezes, inviabiliza a 
utilização das amostras para análises futuras, pois são métodos destrutivos. Além disso, 
fornecem resultados médios globais para toda a amostra considerada. 

 
Nesse contexto, métodos alternativos têm ganhado força, entre eles o método de Transmissão 
de Raios Gama e de Microtomografia de Raios X [1]. Com o primeiro podemos avaliar o 
perfil espacial da porosidade sem a necessidade de destruição da amostra; já o último, além 
da informação da porosidade, pode-se avaliar a distribuição do tamanho de poros, uma vez 
que é possível a análise da estrutura interna do material mantendo a característica não 
destrutiva. 

 
 

2. TEORIA 
 

2.1. Transmissão de raios gama 
 
A transmissão de raios gama em uma amostra pode nos fornecer informações relacionadas 
com a densidade da mesma através da absorção (e/ou espalhamento) da radiação. O 
parâmetro físico obtido nesta técnica é o coeficiente de atenuação linear. A relação de 
D’Lambert-Beer quantifica a diminuição da intensidade da radiação para um feixe 
monocromático e é dada por: 
 

xeII µ−= 0               . (1) 
 

onde: I (cont/s) é a intensidade da radiação depois de interagir com a matéria; I0 (cont/s) é a 
intensidade da radiação antes de interagir com a amostra; x (cm) é a espessura da amostra e 
µ (cm-1) é o coeficiente de atenuação linear. 
 

A porosidade total (η) da amostra pode ser determinada através da seguinte relação [2]: 
 

INAC 2005, Santos, SP, Brazil. 

 

pµ
µµ )( − spη 100=                                                                                                                                  (2) 

 

 
 

Onde:  é o coeficiente de atenuação linear para a amostra totalmente sólida (ou seja, 

sem poros) e  é o coeficiente de atenuação linear para a amostra medida. 

pµ

sµ
 
 

2.2. Microtomografia de raios X 
 
A técnica de microtomografia consiste no mapeamento do coeficiente de atenuação linear em 
uma seção da amostra analisada através da atenuação de um feixe de fótons. No caso deste 
trabalho, utilizou-se raios X. A atenuação dos raios X resulta em projeções (Pθ(t)) ao longo de 
uma linha de medida. Tais projeções são utilizadas como dado de entrada para o algoritmo de 
reconstrução das imagens. 



 
O algoritmo foi baseado no método de retroprojeção filtrada. A equação utilizada pelo 
algoritmo e que relaciona as projeções, Pθ(t), com uma função bidimensional, f (x,y) que 
descreve o objeto é relacionada abaixo: 
 

 
                                                                                                                                                 (3) dyQyf cos(( += θθθ

π

θ xx )sen),
0
∫ 

 
Onde : 
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é a projeção filtrada e Sθ (w) é a transformada de Fourrier da projeção, Pθ(t), medida. 
 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
A Figura 1 apresenta um esquema do arranjo experimental utilizado na metodologia de 
transmissão de raios gama, instalado no Laboratório de Física Nuclear Aplicada (LFNA) do 
departamento de física da Universidade Estadual de Londrina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Arranjo experimental utilizado na metodologia de 
transmissão de raios gama 

 
 
Para a determinação da porosidade pela técnica de transmissão de raios gama é necessário a 
determinação dos parâmetros relacionados na equação 2, procedeu-se da seguinte forma para 
a obtenção dos mesmos: 
 

Coeficiente de atenuação linear das amostras porosas (µs): os valores de I (equação 1) foram 
obtidos em quatro linhas de medida espaçadas de 5 mm. Em cada linha fez-se a medida em 
10 pontos, por sua vez separados de 2mm. Assim, fez-se uma varredura de uma área de 400 
mm2 de cada amostra. Em cada um dos pontos foram feitas quatro medidas de I, sendo que a 
média delas foi utilizada nos cálculos da porosidade. Os valores de I0  foram obtidos a cada 
vez que acabava uma linha de medida, no início e no fim das medidas em cada amostra. A 
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intensidade Io também foi obtida através de uma média de quatro valores. Para as medidas de 
I e Io foi utilizado um tempo de medida que fosse suficiente para que o desvio padrão relativo 
não fosse superior a 0,3%.  
 

Coeficiente de atenuação linear para a amostra totalmente sólida (µp): Foi utilizado o 
programa WinXCom [5] para obtenção do coeficiente de atenuação linear para a amostra 
totalmente sólida. Este programa é capaz de fornecer valores de coeficiente de atenuação de 
massa se fornecidos dados de entrada como energia da radiação (entre 1keV e 100GeV) e 
composição química do material de interesse. 
 
A Figura 2 apresenta um esquema do arranjo experimental utilizado na microtomografia de 
raios X, instalado no Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Esquema do aparato experimental do sistema Fein Focus do LIN/UFRJ. [4] 

 
 
 
O procedimento de medida utilizado para a obtenção das imagens microtomográficas é 
descrito a seguir: 
 
A geometria em que as medidas microtomográficas foram realizadas, consistia em manter a 
distância entre objeto e a fonte em 215mm e a distância entre o objeto e detector em 910 mm, 
sendo estes valores utilizados na medida de todas densidades de poros. A tensão aplicada no 
tubo de raios X variou entre 30kV e 40kV. A intensidade da corrente elétrica utilizada no 
tubo foi de 0,5 mA. Foram realizadas 500 projeções em todas as microtomografias. A 
resolução espacial do sistema ficou em torno de 32 µm. O tempo de medida de cada 
tomografia foi de 1,5 h. Para cada amostra foram obtidas 200 imagens, em tons de cinza, 
sendo que 180 imagens de cada foram analisadas, descartando-se as 10 primeiras e as 10 
últimas. 
 
De posse das imagens microtomográficas, utilizou-se o software IMAGO [3] para a 
determinação da porosidade e da distribuição de tamanho de poros. Este software considera a 
imagem como um processo estocástico e, então, determina parâmetros como porosidade e 
distribuição de tamanho de poros.  
 
As espumas cerâmicas utilizadas neste trabalho foram adquiridas da empresa Norte 
americana Erg Aerospace Corporation e possuíam 66% de Si e 34% de C, sendo estas 
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especificações fornecidas pelo fabricante. Foram utilizadas amostras com densidade de poro 
nominal de 30 ppi (ppi = poros por polegada), 60 ppi e 100 ppi. Para cada densidade de poro 
foram analisadas 3 amostras, totalizando 9 amostras de espumas cerâmicas com dimensões 
2x4x8cm (utilizadas na metodologia de transmissão de raios gama) e outras 9 com dimensões 
de 1x1x4cm (utilizadas na técnica de microtomografia).  
 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados de porosidades encontradas neste trabalho, encontradas na 
literatura e as porosidades fornecidas pelo fabricante, para amostras cerâmicas. Os valores 
calculados neste trabalho estão mostrados com desvio padrão da média e 95% de confiança, 
segundo estatística de Gauss. As duas técnicas nucleares utilizadas neste trabalho são capazes 
de fornecer o perfil da porosidade ao longo das amostras e estes foram obtidos. 
 
É possível verificar através da Tabela 1 que os valores de porosidade média determinados, 
nas amostras de 30, 60 e 100 ppi, por transmissão de raios gama, no presente trabalho, estão 
em boa concordância com os valores fornecidos pelo fabricante das cerâmicas, com a 
ressalva que os dados do fabricante não apresentam as incertezas associadas. É possível 
verificarmos, nesta tabela, que os valores de porosidade média das amostras de 30 ppi 
utilizadas na análise por µ−tomografia de raios X também apresentam boa concordância com 
valores do fabricante, fato não verificado para as outras densidades de poros. Esta 
discordância pode estar relacionada ao fato do meio poroso, para estas amostras, não estar 
totalmente descrito nas imagens microtomográficas, ou seja, podem existir poros menores 
que não aparecem nas imagens. Uma amplificação das imagens das amostras de 60 ppi e 100 
ppi acarretará em um aumento da resolução espacial das imagens, dessa forma, pode ser 
possível avaliar a presença desses poros menores. 
 
A Figura 3 apresenta a distribuição de tamanho de poros para a amostra de 30ppi. É possível 
verificar através dessa figura que a distribuição é assimétrica e que no extremo esquerdo do 
gráfico existem intervalos de valores com freqüências mais elevadas, mostrando a presença 
de poros com diâmetros menores que aqueles indicados na Tabela 2. 
 
 
 

Tabela 1. Resultados de porosidades médias obtidas no presente trabalho e outros 

valores encontrados na literatura para cerâmicas diversas.  

Porosidade (%)                                                       
30 ppi 60 ppi 100 ppi 

Transmissão γ - Presente Trab. 90,40 ± 0,19 91,10 ± 0,15 89,72 ± 0,28 
Valores - Fabricante 90,8 91,1 89,3 

µtomografia- Presente Trab. 89,62 ± 0,09 84,30 ± 0,17 83,38 ± 0,24 
Valores - Fabricante 90,0 86,4 87,8 

Transmissão γ - Rodrigues (2004)  88,94 ± 0,64  
µtomografia -Rodrigues (2004)  89,89 ± 0,14  

Innocentini et al (1999) 92,0a 89,5b 96,5c 
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a)Diâmetro médio dos poros de 850µm 
b)Diâmetro médio dos poros de 500µm 
c)Diâmetro médio dos poros de 400µm 

A Tabela 2 apresenta um resumo dos resultados obtidos para o tamanho dos poros das 
amostras, sendo que o intervalo de freqüência considerado foi obtido através dos histogramas 
de freqüência, como o da Figura 3. 
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Figura 3: Distribuição do tamanho de poros para amostra 30ppi 
 
 
 

Tabela 2. Intervalo de tamanho de poros. 
 

Amostra 30ppi 60ppi 100ppi 
Tamanho de Poro – 

Presente Trabalho (µm) 
 

550-880 
 

260-385 
 

140-245 
Tamanho de Poro – 
Rodrigues (2004) 

 463-785  

Tamanho de Poro - 
Fabricante (µm) 

650-915 350-415 205-255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concordância dos resultados obtidos, para tamanho de poro, com os valores nominais é 
boa, sendo que os intervalos obtidos no presente trabalho sempre abrangem poros menores. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 
A técnica de transmissão de raios gama mostrou ser uma poderosa ferramenta na 
quantificação não-destrutiva da porosidade das amostras cerâmicas de SiC analisadas neste 
trabalho, uma vez que os resultados fornecidos por tal técnica apresentaram grande precisão e 
acurácia. 
  
O sistema de microtomografia empregado mostrou boa capacidade para o estudo dos 
parâmetros estruturais das amostras consideradas. Através das imagens microtomográficas 
das amostras de 30ppi foi possível observar a presença de pequenos poros no interior da 
matriz sólida. É possível que esses poros também existam nas amostras de 60 e 100 ppi, 
porém, a resolução espacial obtida pelo sistema (~32 µm) não permitiu a visualização desses 
poros menores nas imagens referentes a essas densidades de poros e dessa forma não é 
possível quantificá-las através do software IMAGO. Uma amplificação das imagens das 
amostras de 60 e 100 ppi pode ser requerida a fim de aumentar a resolução especial e analisar 
a presença desses poros. A presença desses pequenos poros justificaria a porosidade média 
obtida para essas amostras estar inferior á nominal (Tabela 1). 
 
Em relação à distribuição de tamanho de poros das amostras de SiC, o software IMAGO foi 
capaz de quantificar o tamanho dos poros, além de quantificar poros menores presentes nas 
amostras de 30. A presença desses poros faz com que uma porcentagem dos poros dessas 
amostras não tenham a densidade de poros nominal fornecida pelo fabricante. Dessa forma, 
podem ocorrer problemas relacionados ao uso das cerâmicas, dependo de sua finalidade. 
 
Na continuidade deste trabalho serão feitas comparações das imagens 3D obtidas pela 
microtomografia com aquelas obtidas através do método de Gaussiana Truncada. Após, serão 
realizadas simulações de escoamento de fluidos através das imagens reconstruídas e, a partir 
daí, determinar parâmetros como permeabilidade. 
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