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RESUMO 

LEONARDI, D. M. Medida de deslocamentos e vibrações utilizando uma câmera 

digital como sensor sem contato. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Cornélio Procópio. 2015. 

 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica para medições de 

deslocamento e vibrações sem contato, definida com base na variação do número 

do pixel, de um ou mais pontos de referência, em imagens capturadas com sensores 

do tipo CCD (Charge Coupled Device) ou CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor). Os quadros de imagens capturados são analisados e processados 

com o auxílio de ferramentas matemáticas de processamento de imagem, como 

limiar de corte (thresholding), erosão e dilatação, com o objetivo de realçar o ponto 

de referência na cena. A proposta é avaliada em testes experimentais estáticos e 

dinâmicos e comparada com técnicas convencionais de medição de deslocamento, 

de forma que, os testes estáticos e dinâmicos são inicialmente simples, para a 

validação da metodologia, e ao final, o presente trabalho é concluído com 

experiências mais complexas, onde a metodologia apresentada é utilizada para 

estudos de extensometria e análise modal baseada apenas na resposta. 

 

Palavras Chaves: Medidas de deslocamento. Imagens digitais. Processamento de 

imagens. Extensometria. Análise modal. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

LEONARDI, D. M. Measurement of displacements and vibrations using a digital 

camera with contactless sensor. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Cornélio Procópio. 2015. 

 

 

This work presents the development of a technique for displacement measurements 

and vibration without contact, defined based on the variation of the pixel number of 

one or more reference points in images captured with the CCD type sensors (Charge 

Coupled Device) or CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). The 

captured image frames are analyzed and processed with the aid of mathematical 

tools of image processing such as thresholding in cutting, erosion and dilation, in 

order to highlight the reference point in the scene. The proposal is evaluated in static 

and dynamic experimental tests and compared to techniques conventional 

measurement of displacement, so that the static and dynamic tests are initially simple 

to validate the methodology, and in the end, this paper concludes with complex 

experience, where the presented methodology is used in extensometry studies and 

modal analysis based only on the response. 

 

Keywords: Displacement measurements. Digital images. Image processing. 

Extensometry. Modal analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Problemas de medida de deslocamento com sensores de contato/não 

contato são extremamente comuns, em todas as áreas da engenharia, para as mais 

diversas aplicações. Técnicas de medidas de não contato são de vital importância 

em situações em que, se deseja medir o movimento de um determinado objeto, e 

que, o contato físico entre o instrumento de medição e o objeto, pode influenciar nas 

propriedades do sistema e interferir nos valores medidos, ou em casos em que, o 

acesso físico é difícil, como sistemas energizados, temperatura elevada, entre 

outros. 

Geralmente, dois métodos tradicionais de medidas de movimento de não 

contato são constantemente empregados: por laser (SVIRDOV & STERLYAGOV, 

1994) e os métodos de medida por ultrassom (SONG & TANG, 1996; CARULLO & 

PARVIS, 2001). Estes métodos de medida, cuja base está centrada na teoria de 

reflexão e contagem de pulsos de ondas, realizam medidas dinâmicas a partir do 

tempo gasto para que os pulsos enviados reflitam em uma barreira e retornem ao 

instrumento. No entanto, a precisão destes métodos está diretamente associada à 

reflexão da superfície medida, e caso a superfície medida tenha uma superfície com 

reflexão deficiente, a medida será comprometida. Outros aspectos importantes 

destes métodos é o número de pontos que podem ser medidos simultaneamente, 

pois, sensores com base de funcionamento em ultrassom são mais eficientes ao se 

medir apenas um alvo de interesse, enquanto que, os sensores a laser atuais podem 

mapear uma região assim como uma câmera fotográfica, entretanto, em 

contrapartida, o custo dos sensores a laser, de boa qualidade e precisão, é 

relativamente alto quando comparados às câmeras. 

Desta forma, uma alternativa viável para realizar medidas sem contato é 

justamente empregando câmeras, pois está técnica possui baixo custo comparado 

às técnicas já citadas. Uma grande vantagem de se usar a câmera é a possibilidade 

de medir inúmeros pontos, ao mesmo tempo, utilizando uma única câmera, desde 

que, todos os pontos estejam contidos na imagem. 

O uso de técnicas computacionais de aprimoramento de imagens teve seu 

grande aumento no Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, Califórnia - EUA) em 

1964, quando, imagens da lua transmitidas pela sonda Ranger eram processadas 
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por computador para corrigir vários tipos de distorção inerentes à câmera de TV 

acoplada à sonda. Estas técnicas serviram de base para métodos aprimorados de 

realce e restauração de imagens de outros programas espaciais posteriores, como 

as expedições tripuladas da série Apollo (MARQUES & VIEIRA, 1999). 

Conforme evidenciado por Marques e Vieira (1999), as aplicações de 

processamento de imagens podem ser encontradas em várias áreas, como na 

medicina, em que, o emprego de imagens no diagnóstico médico tornou-se rotineiro, 

e os avanços em processamento de imagens vêm permitindo tanto o 

desenvolvimento de novos equipamentos, quanto a maior facilidade de interpretação 

de imagens produzidas por equipamentos mais antigos, como por exemplo, o raios-

X. Já na arqueologia, técnicas de restauração de imagens auxiliam a recuperar fotos 

borradas de artefatos raros, já destruídos (GONZALES & WOODS, 2002). 

Outra área beneficiada pelo processamento de imagens é a biologia, onde a 

capacidade de processar automaticamente imagens obtidas de microscópios, como 

por exemplo, a contagem do número de células de certo tipo presentes em uma 

imagem, facilita a execução de tarefas laboratoriais, com alto grau de precisão e 

repetitividade (VAYRYNEM et al., 2012).  

Na área geográfica, o processamento e a interpretação automática de 

imagens captadas por satélites, auxiliam os trabalhos de sensoriamento remoto, 

geoprocessamento, meteorologia, dentre outras (ZHOU et al., 2013). Na robótica, o 

uso de robôs dotados de visão artificial em tarefas, tais como, controle de qualidade 

em linhas de produção, aumenta a cada ano, num cenário de crescente automação 

industrial (XU et al., 2014). Inúmeras outras áreas tão distintas como, segurança e 

publicidade, vêm sendo beneficiadas com os avanços nas áreas de processamento 

de imagens e visão por computador. 

Na engenharia, as aplicações de análises através de imagens são 

reportadas desde a década de 80, onde na área da metrologia foram utilizadas 

câmeras para realização de medições, sem a necessidade de contato entre o 

instrumento e as peças, como por exemplo, medir diâmetro de um objeto cilíndrico. 

Este desenvolvimento tem como grande vantagem, à possibilidade de automatizar o 

processo de medição na produção, além de proporcionar, a possibilidade de medir 

regiões com difícil acesso (TAKESA et al., 1984; POULTER, 1985). Com o grande 

avanço da tecnologia na área de imagens, começaram a surgir aplicações mais 
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elaboradas. Assim imagens foram utilizadas para analisar o acabamento superficial 

em componentes de engenharia (HOCKEN et al., 2005). 

Nos trabalhos de Ming et al., (2006), Ming et al., (2007), Chen et al., (2009) e 

Yin et al., (2009), os autores desenvolveram métodos para o cálculo da distância 

entre a câmera e o objeto, e estes foram aplicados para sistemas de prevenção de 

acidente noturno para automóveis, através da estimativa da distância do veiculo da 

frente. 

Nas últimas décadas, as áreas de processamento de imagens e visão por 

computador vêm apresentando expressivos desenvolvimentos. Nos trabalhos mais 

recentes são apresentados diferentes métodos para medição de deslocamentos em 

três dimensões, utilizando apenas um sensor CCD (charge-coupled device). 

Inicialmente acreditava-se que eram necessárias no mínimo duas câmeras para 

realizar um escaneamento em três dimensões, porém nestes trabalhos os autores 

mostraram que, através de algumas manobras, pode se obter as duas imagens com 

uma única câmera, como por exemplo, através do deslocamento lateral da câmera 

(TI et al., 2007), ou da utilização de espelhos, que refletem para a câmera, imagens 

de diferentes ângulos do alvo (PANKOW et al., 2010), ou ainda, utilizando um 

prisma entre o objeto a ser medido e a câmera (GENOVESE et al., 2012). 

Atualmente, na área acadêmica, o assunto é objeto de pesquisas, teses e 

dissertações nas mais importantes universidades, onde aplicações para o 

processamento de imagens surgem nas mais diversas áreas (SABINO, 2013; LIMA, 

2013). Aliado a este crescimento, e devido a grande aplicabilidade das técnicas de 

processamento de imagem, na esfera industrial, a cada dia, aumenta o número de 

empresas que produzem, comercializam e utilizam soluções de processamento de 

imagens, em seus processos. Outra esfera, em que se é notória a evolução destas 

técnicas é na vida cotidiana, com as aplicações multimídia sendo executadas em 

telefones celulares na forma de aplicativos, como por exemplo, a utilização da 

câmera de celular para leitura de código de barras, oferecido pela maioria das redes 

bancárias. 

 Uma das aplicações para a metodologia que será apresentada, em casos 

onde o deslocamento é considerado estático, é na extensometria. Segundo Portnoi 

(2011), a extensometria, é uma técnica utilizada para a análise experimental de 

tensões e deformações em estruturas mecânicas e de alvenaria. Estas estruturas 

apresentam deformações sob carregamento ou sob efeito da temperatura. É 
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importante conhecer a extensão destas deformações, e muitas vezes precisam ser 

monitoradas constantemente. 

Os primeiros extensômetros eram essencialmente mecânicos, apresentando 

limitações e erros de medição. Com a evolução da eletroeletrônica, Charles 

Wheatstone, em 1843, constatou que os efeitos da variação da resistência de um 

condutor elétrico causada pela aplicação de uma tensão mecânica, poderiam ser 

utilizados para esse fim. Em 1856, Willian Thomson conseguiu medir esse efeito. 

Estudos e protótipos posteriores, realizados por Eduard E. Simons e Artur Claude 

Ruge desenvolveram os primeiros extensômetros de resistência elétrica ou Strain 

Gages. Desde então, esses extensômetros têm contribuído muito nos avanços dos 

estudos nos campos de metrologia, análise de tensões e projeto mecânico. 

Destaca-se que, a utilização de câmeras como sensores não se limita 

apenas a aquisição de dados estáticos, podendo ser estendida a análise de alvos 

dinâmicos. A captura de imagens dinâmicas exige câmeras mais sofisticadas, assim 

como, o desenvolvimento de algoritmos complexos para o processamento. Tal 

complexidade é em parte devido à velocidade em que o alvo se movimenta, o que 

afeta diretamente no número de amostras que devem ser aquisitadas, e 

processadas, para obter a correta aquisição do sinal medido. Entretanto, devido ao 

crescente desenvolvimento tecnológico, câmeras com essas especificações, estão 

cada vez mais acessíveis, sendo até mesmo, encontradas em diversos telefones 

celulares. Assim como, o processamento de imagens, que com o advento de 

computadores cada vez mais rápidos, tem se tornado de fácil acesso. 

Desta forma, o emprego de câmeras nos estudos voltados a análise 

dinâmica teve um expressivo aumento nos últimos anos (LIMA, 2013; SABINO, 

2013), principalmente, na realização de estudo experimental de vibrações, cuja 

utilização de sensores convencionais, como células de cargas e acelerômetros, 

pode interferir no comportamento dinâmico da estrutura, e desta forma influenciar de 

forma determinante na aquisição dos dados.  Assim a técnica apresentada neste 

trabalho tem contribuição, principalmente para a área citada, pois utiliza sensores de 

não contato e com custo relativamente baixo. 

Dentre as diversas técnicas utilizadas para o estudo dinâmico de uma 

estrutura destaca-se a análise modal. A estimativa das características dinâmicas da 

estrutura são requisitos necessários para avaliação do comportamento operacional 

da estrutura, bem como, para avaliação dos índices de segurança. 
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Na formulação clássica é possível estudar o comportamento dinâmico 

estrutural através de uma formulação matricial, que estabelece uma relação direta 

entre a entrada, que é a excitação da estrutura, e a saída, que é a resposta medida 

na estrutura. Assim a Função de Resposta em Frequência (FRF) do sistema é obtida 

através da excitação da estrutura e aquisição das respostas medidas em inúmeros 

pontos definidos previamente, assim são obtidos os parâmetros modais do modelo. 

Desta forma é necessário não só medir as respostas, mas também as 

excitações, o que pode se tornar uma dificuldade em muitos casos, tanto para medir, 

como também para realizar estas excitações, que é o caso de grandes estruturas 

como, por exemplo, pontes, prédios, viadutos, entre outros, ou estruturas muito 

sensíveis onde uma excitação desproporcional pode danificar o sistema. 

Existem vários textos que fornecem uma completa descrição dos métodos 

de estimação dos parâmetros modais utilizando a relação input-output, tanto no 

domínio da freqüência como no tempo (ALLEMANG, 1982; ROST et al., 1985; 

LEURIDAN et al., 1990; SNOEYS et al., 1992; EWINS, 1984; HEYLEN et al., 1995; 

MAIA et al., 1997; ALLEMANG, 1999). 

Uma alternativa para estes casos é a análise modal utilizando apenas a 

resposta. Nos testes baseados apenas na resposta, a identificação dos parâmetros 

modais é feita de uma forma diferente da análise modal clássica, que estima os 

parâmetros modais a partir das FRF(s), pois a entrada do sistema não é conhecida, 

ou melhor, não é medida. 

Os métodos utilizando apenas as respostas, de forma geral, surgiram 

posteriormente (BRINCKER, 2000; BRINCKER, 2001; PEETERS and ROECK, 

2001). Uma vasta gama de aplicações tem sido mostrada, dentre elas cita-se: a 

utilização da técnica para estimar os parâmetros modais em torres a partir de 

excitações provocadas pelo vento (YOSHIDA et al., 2004), a análise operacional de 

dutos de refrigeração de reator nuclear (PEKKA et al., 2004), estimavas dos 

parâmetros modais do sistema de transmissão de um automóvel em funcionamento, 

(MOLLER & GADE 2004) e outros. 

Conforme evidenciado, a utilização de sensores sem contato apresenta 

diversas aplicações voltadas à aquisição de dados nos mais variados ambientes 

encontrados na engenharia.  

A utilização de câmera na extensometria proporciona a determinação das 

deformações de forma rápida e custo reduzido, porém com uma menor precisão que 
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a obtida com os extensômetros. Outra vantagem, da utilização destes sensores, 

seria, por exemplo, quando o corpo de prova tem tamanho reduzido, pois se torna 

extremamente difícil a fixação dos Strain Gages, além de que, devido à baixa 

intensidade associado ao sinal produzido, torna-se necessário o uso de 

condicionadores de sinais. Assim, a utilização de câmeras mostra-se como uma 

alternativa para alguns casos deste tipo de estudo.  

No presente trabalho são realizadas diversas medições utilizando uma 

câmera de baixo custo agregado, a fim de evidenciar a potencialidade da 

metodologia proposta. Em primeiro momento são realizadas medidas estáticas, a fim 

de, validar o algoritmo implementado. O primeiro experimento realizado consiste em 

um deslocamento, de um único alvo, controlado através de um micrômetro, onde 

visou avaliar o erro implícito, inerente a metodologia desenvolvida. 

 Em seguida, o algoritmo foi incrementado para reconhecer inúmeros alvos 

de forma simultânea e organizá-los para o processamento posterior. A validação foi 

realizada por meio de um experimento, cujas deformações são amplamente 

conhecidas na literatura. Desta forma, foi escolhida uma viga em balanço sujeita a 

flexão, devido ao peso próprio. Os resultados encontrados com a presente 

metodologia foram comparados aos valores dos deslocamentos medidos através 

dos métodos convencionais. 

Ressalta-se que, os dois primeiros experimentos foram utilizados para 

validação do algoritmo implementado, cujo objetivo final, desta primeira etapa, é a 

utilização da presente metodologia para extensometria, em que foram realizados 

alguns ensaios de compressão e flexão. Destaca-se ainda que, os resultados 

encontrados através da presente metodologia foram confrontados com os resultados 

obtidos através de métodos clássicos consagrados de análise de extensometria. 

Outra aplicação da metodologia está associada à aquisição de dados 

dinâmicos. Conforme ressaltado anteriormente, a utilização de sensores 

convencionais, como células de cargas e acelerômetros, pode interferir no 

comportamento dinâmico da estrutura, e, desta forma, influenciar na aquisição 

corretas de dados. O problema se agrava ainda mais, quando se está interessado 

em realizar, por exemplo, uma análise modal em estruturas em condições normais 

de operação. Neste caso, conforme evidenciado anteriormente, mesmo ao se 

empregar modernas técnica onde utilizam somente o sinal de resposta da estrutura 

em questão, uma das grandes dificuldades para realização desta análise é a 
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instrumentação estrutural, de forma a capturar os diferentes modos de vibrar, que 

podem estar sendo excitados, onde requerem uma grande quantidade de sensores 

e consequentemente o alto custo. Assim, a utilização de câmeras para a aquisição 

de dados tem uma grande contribuição principalmente para a área citada, pois utiliza 

sensores de não contato e com custo mais baixo. 

Desta forma, no presente trabalho foram abordadas as potencialidades de 

utilizar câmeras de alta velocidade como sensores para a aquisição do sinal de 

resposta da estrutura. E, posteriormente, processar as imagens para se obter os 

deslocamento em diferentes pontos de interesse, e utilizar estes dados, como base 

de entrada de um algoritmo de análise modal utilizando apenas a resposta. O 

presente algoritmo utilizado foi desenvolvido no âmbito na Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Ilha Solteira) e gentilmente cedido pelos 

autores. Maiores informações sobre o presente algoritmo podem ser encontradas 

em Borges (2006).  

A fim de validar os procedimentos de aquisição e processamento de imagem 

de alvos dinâmicos, em primeiro momento foi realizado um experimento, que 

consistiu em um pêndulo oscilando a uma frequência conhecida, e através da 

metodologia proposta, foi encontrado o valor desta frequência, para através da 

comparação com o valor real verificar o erro implícito.  

Por fim, são realizados dois experimentos de análise modal baseada apenas 

na resposta, de uma viga em balanço, para a identificação de seus dois primeiros 

modos, bem como suas respectivas frequências e amortecimentos. O primeiro 

experimento de análise modal experimental consiste em uma viga de aço carbono, 

que é excitada com uma entrada impulsiva, e os resultados encontrados através da 

metodologia proposta, são confrontados com a simulação numérica realizada em um 

software comercial.  Já no segundo experimento é realizada a análise modal 

baseada apenas na resposta de uma viga de aço inoxidável excitada com o 

escoamento turbulento de ar. Este experimento tem como objetivo, demonstrar que, 

a utilização de câmeras através da presente metodologia, como está proposta neste 

trabalho, é uma alternativa viável e consistente para sanar a grande dificuldade, já 

citada anteriormente, para realização de análise modal de grandes estruturas em 

condições normais de operação. 
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1.1 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo geral, o desenvolvimento e a 

implementação de uma metodologia, para medir deslocamentos estruturais de 

inúmeros pontos, utilizando como sensor sem contato, uma câmera digital.  

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Já como objetivos específicos do presente trabalho têm-se:  

 

� Estudar as técnicas e os mecanismos de formação de uma imagem 

digital; 

� Desenvolver e implementar o algoritmo para identificação dos pontos 

de referências, a partir da filmagem de uma câmera de baixo custo; 

� Realizar experimentos para medir deslocamento estático de um e 

inúmeros alvos; 

� Aplicar a metodologia apresentada na extensometria, utilizando-a em 

ensaios de compressão e flexão; 

� Realizar experimento com deslocamento dinâmico; 

� Utilizar a metodologia para realização de análise modal experimental 

baseada apenas na resposta. 
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2 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

No presente capítulo serão apresentados os principais conceitos envolvidos 

na aquisição e processamento de imagem, assim como, em suas aplicações diretas 

em extensometria e análise modal.  

 

 

2.1 ESTRUTURA DE UMA CÂMERA DIGITAL 

Devido ao crescente desenvolvimento tecnológico, as câmeras digitais 

atuais possuem inúmeras ferramentas para facilitar sua utilização, além de melhorar 

significativamente a qualidade das imagens capturadas. Entre as principais 

ferramentas embarcadas atualmente pode-se citar o foco automático, 

reconhecimento de padrões, anti- vibrações, entre outros. 

A estrutura básica das câmeras digitais é composta por lente, sensor de 

captura de luminosidade, processador e mídia de armazenamento de dados. A 

Figura 1 ilustra a estrutura de uma câmera digital, mostrando o caminho feito pela 

luz para a formação da imagem. 

 

 

 
Figura 1 - Obtenção de imagem através de uma câmera digital. 
Fonte: Adaptado de CARVALHO (2003) 
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2.1.1 Lente 

 O objetivo das lentes, nas câmeras digitais, é focar a luz refletida ou emitida 

pelo cenário a ser capturado, para o sensor. Geralmente as câmeras mais simples 

utilizam apenas uma lente, já as câmeras mais elaboradas, para utilização 

profissional, possuem um conjunto de lentes que são ajustadas por complexos 

mecanismos, como é mostrado na Figura 2 através da imagem em corte. 

 

  
(a) (b) 

Figura 2 – Detalhes internos de uma objetiva. 
Fonte: TROTTA (2011) 

 

Estas lentes podem ser permanentemente fixas a uma câmera ou podem ser 

cambiáveis, com lentes de diferentes distâncias focais, aberturas e outras 

propriedades. Embora, em princípio, uma lente convexa simples seja suficiente, para 

focar a luz da imagem no sensor, na prática uma lente composta, constituída por um 

número de elementos de lente óptica, é necessária para corrigir (sempre que 

possível) as muitas imperfeições que aparecem. Algumas imperfeições estarão 

presentes em qualquer sistema de lentes. 

 

2.1.1.1 Distorções das lentes 

As lentes possuem imperfeições construtivas que geram distorções nas 

imagens capturadas, o conhecimento desta característica é de grande importância 
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para a metodologia apresentada nesse trabalho, pois em alguns casos pode gerar 

erros significativos. Existem dois tipos de distorção, a radial e a tangencial. 

Segundo Lobão (2004), a distorção radial representa a parte mais 

significativa das distorções na maioria das câmeras comerciais, sendo normalmente 

observável através dos efeitos denominados barril e almofada, conforme ilustradas 

nas Figura 3a e 3b, respectivamente. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3 - (a) Efeitos “barril” e (b) “almofada” das lentes. 
Fonte: LOBÃO (2004) 

 

Nota-se que a distorção radial ocorre de forma mais relevante nas bordas da 

imagem, sendo que no centro pode considerá-la insignificante. Ainda segundo 

Lobão (2004), a distorção tangencial, ilustrado na Figura 4, é essencialmente 

decorrente de fenômenos físicos normalmente designados como “prisma fino” e/ou 

“descentralização”, que se somam, e são decorrentes da dispersão dos centros 

ópticos efetivos em diferentes regiões da lente ou conjunto de lentes utilizadas.  
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Figura 4 - Efeito de distorção tangencial de uma lente. 
Fonte: LOBÃO (2004) 

 

Na imagem capturada pela câmera tem-se a soma dessas duas distorções, 

para ilustrar melhor o efeito deste fenômeno, na Figura 5a é apresentada uma 

imagem original, com distorções, nela foram inseridas linhas retas vermelhas sobre 

as bordas verticais da porta, e horizontais do quadro, para destacar a distorção. Já 

na Figura 5b é apresentada, a mesma imagem, porém com a correção das 

distorções, conforme discutido acima.  

 

  

a) (b) 

Figura 5 - Imagem original com distorções e imagem corrigida. 
Fonte: LOBÃO (2004) 
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2.1.2 Sensores 

A seguir serão apresentados os dois principais sensores sensíveis à luz, o 

CCD, que é a abreviatura do termo inglês Charge Coupled Device, e o CMOS, que é 

abreviatura do termo inglês Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. 

O sensor CCD é formado por um circuito eletrônico que utiliza capacitores 

como sensores, sua principal característica é a captura da imagem toda de uma vez, 

onde cada pixel é atingido pela luz e armazena sua intensidade e cor, então o 

sensor recebe informações de cada fileira de pixels, e o sensor só volta a interagir 

quando a imagem é totalmente processada. Devido a esta caraterística, os sensores 

CCD não geram o efeito rolling shuttter, porém o sensor é mais sensível à luz, o que 

pode causar o efeito blooming, onde o sensor vaza a fonte de luz para os outros 

pixels deixando um brilho exagerado na imagem. Outras características deste tipo 

de sensor é o alto consumo de energia e o custo elevado de produção em relação 

ao sensor CMOS. A Figura 6 ilustra a arquitetura do sensor CCD. 

 

 
Figura 6 - Sensor CCD de imagem. 
Fonte: LIMA (2013) 

 

Já os sensores CMOS são formados por fileiras de fotodiodos que 

convertem a luz recebida em carga elétrica. Assim, o sensor lê uma fileira de pixel 

por vez, até que o processador monte a imagem completa. Devido ao tempo gasto 

para o sensor ler cada fileira, certas partes da imagem são capturadas depois de 

outras, e assim pode gerar distorções da imagem como o efeito rolling shutter, 

Figura 7, o que não ocorre nos sensores do tipo CCD, conforme discutido acima. 

 



25 
 

 

 
Figura 7 - Efeito rolling shutter. 
Fonte : COLE (2014) 

 

A maior vantagem deste tipo de sensor é seu baixo custo comparado ao 

sensor CCD, isso se deve ao fato de ele poder ser fabricado por métodos 

semelhantes ao de processadores e outros chips. Segundo Sabino (2013), devido 

ao uso de poucos componentes, que acaba gerando um baixo consumo de energia 

(aproximadamente 100 vezes menos que a tecnologia CCD), câmeras projetadas 

com sensor CMOS tem o tamanho reduzido, e são muito utilizadas em celulares e 

webcams para pequenas aplicações como vídeo conferência. Os sensores CMOS 

possuem dois tipos de arquitetura, o tipo frontside illumination (FSI) e o backside 

illumination (BSI), ilustrados na Figura 8, a diferença entre eles esta na posição do 

material sensível (fotodiodo), que nos sensores FSI encontra-se atrás do circuito, e 

assim parte da luz acaba não conseguindo chegar a ele, já nos sensores BSI o 

material sensível está antes do circuito, e com isso a luz tem uma maior facilidade 

para chegar ao material sensível. (APTINA, 2010). 
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Figura 8 - Dois tipos de sensores CMOS. 
Fonte: LIMA (2013) 

 

Tanto nos sensores CCD, como nos sensores CMOS, depois que são 

processadas as imagens capturadas, estas são armazenadas em uma matriz, onde 

cada elemento da matriz é um pixel, e seu valor é a intensidade luminosa desse 

pixel. Portanto essa matriz possui dimensões conforme a resolução em que a 

imagem esta sendo capturada. Na Figura 9 está representada esquematicamente a 

matriz de uma imagem digital, bem como, onde se encontra a origem, ou seja, o 

pixel (1,1), e o sentido crescente das linhas e colunas dos pixels na matriz. 

 

 
Figura 9 - Representação de uma Imagem Digital MxN. 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

2.2 VELOCIDADE DE FILMAGEM 

Um aspecto muito importante para análise de movimentos através de 

câmera digital é a frequência de amostragem, ou seja, quantos quadros por segundo 

estão sendo gravados, para que se tenha a aquisição real do sinal. 
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O processo de amostragem consiste no armazenamento da medida de um 

sinal analógico no tempo em intervalos de tempo pré-definidos, o que permite a 

posterior reconstrução digital (ou discreta) do sinal amostrado. Para que o processo 

seja bem sucedido, a forma do sinal reconstruído digitalmente deve corresponder à 

forma do sinal analógico original. Com a finalidade de garantir que o processo de 

amostragem seja sempre realizado de forma adequada, deve-se observar o teorema 

de Nyquist, o qual recomenda que para a aquisição correta de um sinal que varia 

continuamente no tempo, é necessário uma taxa de amostragem mínima de duas 

vezes a frequência máxima que se deseja estudar. Esta taxa de amostragem 

mínima é conhecida como “frequência de Nyquist” (OPPENHEIM, 1989). 

A Figura 10 mostra a influência da relação entre a taxa de amostragem e a 

frequência máxima do sinal original sobre o sinal amostrado. Nesta figura, o sinal 

analógico original, que possui frequência de 15,87 Hz, é representado por uma linha 

contínua azul, ao passo que os marcadores pretos representam o sinal amostrado a 

uma taxa de 13,90 Hz, portanto, como pode ser observado, o sinal amostrado não 

corresponde mais ao sinal original, pois possui uma frequência bem mais baixa. Isto 

ocorreu porque a máxima frequência contida no sinal analógico era menor que a 

taxa de amostragem, contrariando o Teorema de Nyquist. Este fenômeno é 

chamado de aliasing (ou mascaramento do sinal), e está representado na figura pela 

linha contínua magenta. 

 

 
Figura 10 - Efeito Aliasing. 
Fonte: Autoria Própria 
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2.3 SISTEMAS DE CORES 

A compreensão de como são interpretadas as cores no sistema de cor que 

foi utilizado, é essencial para o processamento de imagens. No presente trabalho foi 

utilizado imagens no sistema RGB (red, green, blue). 

 

2.3.1 Modelo de Cores RGB  

Segundo Gonzalez & Woods (2000), no modelo aditivo RGB, cada cor é 

representada na sua componente espectral primária, vermelho (Red), verde (Green) 

e azul (Blue), este modelo é utilizado geralmente por equipamentos que trabalham 

com luz, como câmeras digitais, scanners e projetores. A cor de cada pixel é 

formada através de 256 níveis de intensidade de luz, representada 

computacionalmente por 8 bits, para cada uma das três camadas de cores (R, G e 

B). Segundo Keese (2012), este modelo de cor é denominado aditivo, por adicionar 

todos os níveis de todas às três cores para que se obtenha a luminosidade máxima, 

Figura 11. 

 

  
(a) (b) 

Figura 11 – (a) Espectro de cores, (b) Espectro de cores aditivas. 
Fonte: Adaptado KEESE (2012) 

 

As cores de uma imagem gerada por este modelo são formadas por uma 

combinação de valores atribuídos as componentes R, G e B. Por exemplo, se for 

atribuído 230 para a componente B, 50 para G e 5 para R a cor resultante será 

azulada com um pouco de influencia da cor verde e uma influencia ainda menor de 

vermelho. 
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Ainda segundo Keese (2013), uma característica muito importante deste 

processo é que, para gerar um tom neutro, conhecido como gris ou um tom de cinza, 

basta colocar o mesmo valor para os três componentes. Neste caso, ao se ajustar 

nas três camadas o valor de 120, vai gerar um tom de cinza, e quando se utilizar 

valores extremos, como 255, o resultado é branco puro, e quando o valor for 0 

(zero), preto puro.  

Na Figura 12a pode ser observado uma imagem com as camadas das três 

componentes. E nas Figura 12b-d as camadas R (red), G (green) e B (blue) 

respectivamente.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 12 – (a) Imagem RGB, (b) Camada R, (c) Camada G, (d) Camada B. 
Fonte: Autoria própria 

 

2.3.2 Tons de Cinza 

A imagem em tons de cinza pode ser obtida de acordo com a equação 1, 

(RUBERT et al., 2004). Onde os autores mostram que, a partir de uma combinação 

das camadas de uma imagem RGB, é possível obter a imagem em tons de cinza. 

 

BGRy 114,0587,0299,0 ++=                     Equação 1    (1) 
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Na Figura 13a, pode ser visto uma imagem colorida RGB, e na Figura 13b, a 

mesma imagem convertida em tons de cinza. 

 

(a) (b) 

Figura 13 – (a) Imagem RGB, (b) Imagem em escala de cinza. 
Fonte: Autoria própria 

  

Uma vantagem de usar uma imagem em tons de cinza é que a mesma 

possui apenas uma camada ao invés de três, o que diminui drasticamente o tempo 

de processamento. 

 

 

2.4 PROCESSAMENTO DE IMAGEM 

Após a fixação dos alvos na estrutura em estudo, a filmagem pode ser 

iniciada, para posterior processamento do vídeo quadro a quadro, e assim, realizar o 

cálculo dos deslocamentos. Através do processamento dos quadros, é possível 

separar os alvos do restante da imagem, o que possibilita a obtenção da posição do 

alvo na imagem em pixels. 

 

2.4.1 Separação do Alvo no Quadro 

A forma discutida neste trabalho, de separar os alvos do restante da cena, é 

realizada com o uso de ferramentas computacionais de processamento de imagens 

de segmentação e morfológicas, que são empregadas em cada quadro do vídeo, 

evidenciando e deixando somente o alvo de interesse a mostra na imagem, como 

retas, curvas, bordas e outras características. 
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Para isto foi realizado a subtração das intensidades de cores diferentes da 

cor do alvo de interesse, e em seguida, foi utilizado uma ferramenta chamada de 

limiar de corte, também conhecida como thresholding, que consiste em separar os 

pixels com intensidades acima de um dado valor do restante (GONZALES; WOODS 

2002). Na Figura 14a é apresentada a imagem original colorida (RGB), assim como, 

a mesma imagem após serem subtraídas às intensidades de cores diferentes das 

cores do alvo, verde e azul, para o exemplo apresentado, conforme ilustrado na 

Figura 14b. Posteriormente, é aplicada uma função de limiar de corte em um dado 

valor, Figura 14c. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 14 - (a) Imagem original (RGB), (b) Imagem subtraído as cores de desinteresse e (c) 
imagem após uso do limiar de corte (Thresholding). 
Fonte: Autoria Própria 

 

Como pode ser observado, no destaque da Figura 14c, mesmo após o uso 

das ferramentas descritas, podem restar alguns resíduos na imagem, ou seja, 

pontos que não são de interesse. Para resolver este problema serão utilizadas 

outras ferramentas, chamadas de ferramentas de operações morfológicas.  

No presente trabalho são utilizadas duas ferramentas morfológicas, bem 

simples, denominadas de erosão e dilatação. A erosão consiste na remoção das 

bordas das áreas existentes na imagem, assim, quando esta área é muito pequena, 
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como é o caso dos ruídos, é eliminada, pois as bordas são a própria área. Porém, 

em contrapartida, as áreas de interesse também têm suas bordas retiradas, inclusive 

as borda do próprio alvo. Destaca-se que, para corrigir este efeito utiliza-se a 

dilatação, que adicionada pixels nas bordas das áreas existentes na imagem. 

Para ilustrar o efeito destas ferramentas é apresentado na Figura 15a, a 

aplicação da erosão na Figura 14c. Observa-se que, o ruído foi eliminado e o 

tamanho do alvo de interesse diminuiu devido à remoção dos pixels da borda. Já na 

Figura 15b é apresentada a aplicação da dilatação na Figura 15a, percebe-se que, o 

alvo voltou a ter as mesmas dimensões da figura original, Figura 14c. 

 

  

(a) (b) 

Figura 15 - (a) Erosão e (b) dilatação. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Todas as técnicas apresentadas foram utilizadas na programação do método 

proposto no presente trabalho, para identificação de alvos estáticos e dinâmicos, na 

próxima seção será descrito brevemente o funcionamento do programa 

implementado. 

 

 

2.5 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO 

O algoritmo implementado em Matlab para análise estática e dinâmica de 

alvos em um vídeo, importa o vídeo nos principais formatos como, por exemplo, AVI, 

MOV, entre outros. 

O sistema de cores utilizado é o RGB, e para o presente algoritmo os alvos 

estão em vermelho. É realizada a conversão da imagem em tons de cinza e 

subtraído da camada vermelha da imagem, na sequência o resultado passa pelo 
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limiar de corte, transformando em uma imagem binária. Para alguns experimentos 

foram utilizados alvos brancos em estruturas pretas, nestes casos as imagens 

passaram diretamente pelo limiar de corte. 

Alguns filtros são aplicados para eliminar pequenos objetos que são 

“poluições”, além das operações morfológicas citadas anteriormente. Resultando 

assim numa imagem binária com apenas os alvos em branco, então o centróide 

destes alvos foi estipulado pela intersecção das diagonais do menor retângulo 

contendo o alvo, finalmente as posições destes alvos são armazenadas em uma 

matriz. 

Este procedimento é realizado quadro a quadro, e com estes resultados é 

possível analisar o deslocamento dos alvos nas duas dimensões do plano da 

imagem. Porém as posições armazenadas estão em coordenadas da matriz da 

imagem, ou seja, estão em pixel e precisam ser transformadas em milímetros. Para 

isso o método utilizado no presente trabalho foi o de medir as dimensões totais da 

imagem no plano em que o alvo se move, neste caso utilizou-se uma escala, assim 

é só dividir a medida encontrada pela resolução na mesma direção e obtém-se uma 

relação de mm/pixel, por exemplo, na Figura 16 é apresentada uma imagem com 

resolução 640 x 480, como pode ser observado na escala presente na imagem, na 

direção que possui 640 pixels, a imagem possui aproximadamente 81 mm, portanto 

dividindo 81mm por 640 pixels, temos uma relação de 0,1265625 mm/pixel. Portanto 

multiplicando a matriz por esta relação, as posições dos centroides armazenados 

passam a estar em milímetros. 
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Figura 16 - Conversão de pixel para milímetros. 
Fonte : Autoria Própria 

 

Quando o programa é utilizado para movimentos considerados dinâmicos 

(análise de vibrações), é só analisar estes deslocamentos no decorrer do tempo, e 

através da Transformada Rápida de Fourier, obtém-se as frequências dos 

movimentos. Na Figura 17, é apresentado o fluxograma das principais etapas 

realizadas pelo programa desenvolvido. 
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Figura 17 - Fluxograma do programa 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Os testes com alvos dinâmicos foram utilizados para realizar estudo de 

análise modal e por isso, a seguir, será feita uma breve introdução aos conceitos. 

Maiores informações sobre esta técnicas podem ser encontradas em trabalhos de 

diversos autores como Maia (1997) e Borges (2006). 
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2.6 ANÁLISE MODAL 

A análise modal empregada para investigar o comportamento dinâmico de 

uma estrutura é sustentada em três hipóteses básicas: 

 

• Linearidade do comportamento dinâmico: a resposta da estrutura para 

uma combinação de forças aplicadas simultaneamente é equivalente 

à soma das respostas de cada força atuando individualmente; 

 

• Invariável no tempo: os parâmetros físicos da estrutura são 

constantes; 

 

• Observável: a relação entrada/saída medida contém informações 

suficientes para determinar o comportamento dinâmico do modelo. 

 

Estruturas lineares contínuas geralmente atendem a estes requisitos, e 

podem ser representadas por modelos matemáticos lineares obtidos a partir da 

discretização da estrutura em elementos conectados rigidamente por nós. A 

interação entre as forças dos vários elementos que constituem a estrutura é 

representada por forças resultantes dos esforços de flexão, torção e tração atuando 

nesses nós (PRZEMIENIECKI, 1968). Cada equação de equilíbrio associada a cada 

força descreve o movimento de um grau de liberdade da estrutura discretizada e o 

resultado é um conjunto de equações acopladas. Se uma estrutura pode ser 

idealizada dessa forma, ela pode ser excitada com uma dada força, e tanto a 

resposta quanto à própria força são obtidas simultaneamente. Então os parâmetros 

modais podem ser estimados a partir das relações entrada-saída, ou seja, as 

respectivas funções de transferência. 

Porém, como já citado anteriormente, muitas vezes existe uma dificuldade 

em medir a entrada em estruturas reais, por isso o presente trabalho utilizou a 

metodologia proposta para realizar a análise modal baseada apenas na resposta, A 

seguir foi feita uma breve discussão dos métodos de identificação utilizando 

somente as repostas do sistema no domínio da frequência. 
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Os métodos de identificação dos parâmetros modais utilizando apenas a 

resposta no domínio da frequência podem ser agrupados basicamente em duas 

classes: o método básico no domínio da frequência (BFD) ou Peak Picking (PP) e o 

método de Decomposição no Domínio da Frequência (FDD). 

Nos dois métodos apresentados acima a identificação dos parâmetros 

modais é feita a partir das funções de densidade espectral da resposta do sistema. 

Estas funções são utilizadas na construção de uma matriz de densidade espectral, a 

qual é formada pelas funções de densidade espectral de potência na diagonal 

principal, e as funções de densidade espectral cruzada nas demais posições. Uma 

vez encontrada a matriz de densidade espectral, o procedimento para extração dos 

parâmetros modais do sistema é ligeiramente diferente em cada um dos métodos. 

Segundo Felber (1993) no método peak picking é feita à normalização e a 

média das funções de densidades espectral a fim de se obter a média normalizada 

da densidade espectral de potência (ANPSD), que em um primeiro momento, mostra 

todos os picos de ressonâncias correspondentes aos modos de vibrar do sistema. A 

identificação das frequências desses picos fornece uma primeira idéia das 

frequências dos modos de vibrar do sistema. 

Embora as forças de entrada não sejam medidas neste método, esta 

dificuldade é frequentemente superada pela adoção de uma técnica derivada da 

identificação dos parâmetros modais convencional, onde o ponto de referência é 

colocado em um determinado grau de liberdade, e posteriormente, usado como a 

“entrada” do sistema. As estimativas das funções de transmissibilidade e coerência 

são obtidas a partir da relação do sinal de referência e do sinal dos pontos de 

medida do sistema. Esta relação serve, não somente para ajudar na identificação 

das ressonâncias, mas também para estimar os modos operacionais de deflexão. 

De fato estes modos não são os modos de vibrar do sistema, mas de qualquer 

forma, a diferença entre eles torna-se insignificante para sistemas com modos bem 

separados e levemente amortecidos. 

Segundo Brincker et al. (2000) no método de decomposição no domínio da 

frequência (FDD), para cada frequência discreta a matriz de densidade espectral é 

decomposta em valores e vetores singulares utilizando a decomposição em valores 

singulares (SVD). A matriz de densidade espectral é decomposta para a contribuição 

dos diferentes modos da estrutura, em que cada pico de frequência contribui para a 

resposta do sistema. Neste caso, o primeiro vetor singular para o pico de frequência 
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do k-ésimo modo é a própria estimativa deste modo, e a partir da análise dos valores 

singulares é possível identificar a função de densidade espectral relacionada com 

um dado grau de liberdade correspondente ao k-ésimo modo de vibrar do sistema.  

Uma das principais vantagens das técnicas baseadas no domínio da 

frequência é a sua facilidade de interação (amigável) com o usuário. As técnicas são 

rápidas, sua utilização é simples e dá ao usuário um “sentimento” físico dos dados 

usados.  Entretanto, as técnicas no domínio da frequência, tal como a Peak Picking, 

que são baseadas no simples processamento do sinal utilizando a Transformada 

Discreta de Fourier, fornecem uma estimativa razoável da frequência natural e dos 

modos de vibrar, apenas se os modos forem bem separados.  Para modos próximos 

elas podem apresentar alguma dificuldade na identificação, mesmo que os modos 

possam ser identificados, a estimativa fica contaminada.  Outro aspecto é a limitação 

na estimativa da frequência devido aos problemas relacionados com a resolução do 

espectro de potência, assim como a incerteza na estimativa do amortecimento. 

Conforme discutido em Brincker et al. (2000), a utilização da técnica de 

Decomposição no Domínio da Frequência reduz esses inconvenientes associados 

com as técnicas clássicas, ainda mantendo a características de ser “amigável” com o 

usuário. 
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3 RESULTADOS 

No presente capítulo são apresentados, em um primeiro momento, os testes 

para validação dos procedimentos de aquisição e processamento de imagem, de 

alvos estáticos. Assim, de forma gradativa e de crescente complexidade, a 

metodologia foi testada por meio de experimentos que permitam a análise de um 

único alvo, passando a múltiplos alvos, até finalmente chegar à análise de medidas 

utilizadas nos ensaios de tração e flexão (análise extensometrica). Destaca-se que, 

a metodologia foi avaliada por meio da comparação com os resultados obtidos por 

métodos convencionais para medir de deslocamento.  

Já em um segundo momento, foram realizados testes dinâmicos, onde foi 

necessário analisar os deslocamentos ao longo do tempo, para validar este 

procedimento foi realizado um teste simples para avaliar o processo de aquisição do 

domínio do tempo e por fim a metodologia proposta foi utilizada para realizar um 

estudo de vibrações, e os resultados obtidos, foram utilizados como dados de 

entrada para um programa de análise modal baseada apenas na resposta.  

 

 

3.1 TESTES DE MEDIDAS ESTÁTICAS 

A seguir são apresentados alguns experimentos para validação do algoritmo 

desenvolvido e verificação do erro implícito no presente método. A princípio são 

apresentadas duas experiências estáticas para medir apenas os deslocamentos dos 

alvos, sendo que, a primeira possui um único alvo. Já a segunda apresenta 

inúmeros alvos. E, por fim, o método é utilizado em extensometria, em ensaios de 

compressão e flexão. 

 

3.1.1 Experimento Estático com Apenas um Alvo 

No presente experimento, o objetivo principal é a avaliação e validação da 

metodologia proposta, por meio da comparação de resultados e avaliação do erro 

percentual, quando comparada com a medida exata.  O teste consiste na utilização 

de um micrômetro e uma câmera fixa captando a sequência de imagens, a cada 



40 
 

 

avanço da haste do micrômetro a metodologia proposta é utilizada para calcular 

esse deslocamento, conforme ilustrado na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Aparato experimental do experimento 1. 
Fonte: Autoria própria 

 

Para realizar este teste foi utilizada uma câmera digital, da marca CASIO® 

modelo EXILIM EX-ZR700, com sensor CMOS, configurada com resolução 640 x 

480 pixels, e velocidade de filmagem de 30 quadros por segundo. 

Assim utilizando um micrômetro com precisão de 0,01mm foram realizados 

20 incrementos de 0.5mm na medida, com uma câmera fixa foi registrado a 

sequência de imagens e realizado uma média de 60 amostras, para cada 

deslocamento, para a obtenção da medida e comparado com a medida física. O 

resultado pode ser observado na Tabela 1. 
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 Tabela 1 - Resultados do experimento 1. 

Referência 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

Resultado 0,00 0,51 1,02 1,51 1,97 2,51 2,99 

Erro (mm) 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 

Erro % 0,00% 2,00% 2,00% 0,67% 1,50% 0,40% 0,33% 

        

Referência 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 

Resultado 3,50 4,02 4,52 5,01 5,52 6,03 6,52 

Erro (mm) 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 

Erro % 0,00% 0,50% 0,44% 0,20% 0,36% 0,50% 0,31% 

        

Referência 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 

Resultado 6,97 7,48 8,00 8,52 9,03 9,52 10,03 

Erro (mm) 0,03 0,02 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 

Erro % 0,43% 0,27% 0,00% 0,23% 0,33% 0,21% 0,30% 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Como pode ser observado, o maior erro obtido foi de 0,03 mm e o maior erro 

percentual foi de 2%, mostrando assim que, a metodologia possui uma boa precisão, 

quando comparado ao valor real fornecido pelo equipamento de medição padrão. Na 

Figura 19 é mostrado à curva de dispersão das medidas em cada ponto. Já na 

Figura 20 é mostrada a reta formada pelos incrementos de medidas proporcionados 

pelo micrômetro e aquisitados através da presente metodologia. 

 

 
Figura 19 - Curva de dispersão dos pontos. 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 20 - Curva de medições . 
Fonte: Autoria própria 

 

3.1.2 Experimento Estático com Inúmeros Alvos 

Após a validação e avaliação da metodologia proposta,  utilizando um único 

alvo, iniciou-se uma segunda experiência, que objetivou avaliar a metodologia na 

identificação de inúmeros alvos simultâneos. Desta forma, foi montado o aparato 

experimental, que consiste, basicamente, em uma escala de aço inoxidável de 700 

mm de comprimento, cuja seção transversal possui 35 mm de largura e 1 mm de 

espessura, sujeita ao peso próprio, na condição livre-engastada, conforme ilustrado 

na Figura 21. Destaca-se que, foram posicionados 7 alvos igualmente espaçados, a 

cada 100mm, ao longo de todo o comprimento da viga. A condição de engaste foi 

realizada através da fixação de um bloco de um polímero através de parafusos, e a 

sustentação para manter a viga inicialmente sem flexão, foi realizada através da 

sustentação de uma placa de acrílico na posição definida, iniciada a filmagem essa 

sustentação foi retirada, para a viga fletir.  

Ressalta-se ainda que, ao fundo do experimento, foi fixado um papel 

milimétrico, para proporcionar, devido ao grande deslocamento a qual a viga esta 

sujeita, a realização das medidas reais, para posterior confrontação com os 

resultados obtidos utilizando a presente metodologia. Assim, de forma análoga ao 

experimento anterior, a mesma câmera e com as mesmas configurações foi 
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posicionada em frente ao aparato experimental, a fim de capturar a sequência de 

imagens, conforme evidenciado na Figura 21. 

 

 
Figura 21 – Aparato experimental, múltiplos alvos.  
Fonte: Autoria própria 

 

O experimento inicia-se com a viga suspensa por apoios, na posição 

perfeitamente horizontal. Na sequência são retirados os apoios e esta flete devido 

ao peso próprio até que se atinja a posição de equilíbrio estático. O deslocamento 

de cada ponto, partindo do repouso até a condição de equilíbrio também foi 

capturado utilizando a presente metodologia, e pode ser observado na Figura 22. 

 

 
Figura 22 – Deslocamentos dos pontos da viga. 
Fonte: Autoria Própria 
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Na Tabela 2 pode ser visto os deslocamentos medidos pelo presente 

método e comparados com as medidas físicas. 

 

Tabela 2 – Resultados do experimento 2.  

Alvo Deslocamento 

calculado [mm] 

Deslocamento 

físico [mm] 

Erro 

% 

1 5 5 0.00 

2 14 15 6.67 

3 30 31 3.22 

4 46 49 6.12 

5 67 69 2.90 

6 86 87 1.15 

7 108 108 0.00 

Fonte: Autoria Própria 
 

Nota-se que os percentuais de erro aumentaram em relação ao teste 

anterior, acredita-se que isso ocorreu devido ao método utilizado para realizar a 

medida física, ser de baixa precisão, assim parte do erro seria da leitura dos valores 

utilizados para comparação e parte seria da metodologia apresentada.  

 

3.1.3 Análise Comparativa a Extensometria 

Nas seções anteriores foram abordadas as principais potencialidades da 

metodologia na identificação e posicionamento de alvos múltiplos. Destaca-se que, a 

metodologia apresentou resultados com boa precisão, quando comparados aos 

métodos clássicos de medição. Desta forma, na presente seção a metodologia foi 

utilizada, como um método alternativo, na análise extensométrica, particularmente, 

nos ensaios de compressão e flexão.  Os experimentos foram realizados em 

parceria com outro trabalho de mestrado, que foi desenvolvido simultaneamente, na 

mesma instituição, para medir as deformações nos ensaios de compressão e flexão 

em corpos de prova constituídos por poliuretana. Maiores informações sobre o 

desenvolvimento dos corpos de prova e sua utilização podem ser encontrados em 

Taguti (2015).  
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No corpo de prova de compressão foram inseridos dois alvos, posicionados 

através de duas marcações laterais feitas a partir de espuma vinílica acetinada 

(EVA), para que se pudesse medir a variação do diâmetro do corpo de prova. 

Também foi posicionado um alvo central, para a aquisição da variação axial, 

conforme mostrado na Figura 23a.  

Para o corpo de prova sujeito a flexão, foram posicionados três alvos, sendo 

dois alvos posicionados nos apoios e um ao centro do corpo de prova e alinhado ao 

aplicador de carga. Devido à geometria esbelta do corpo de prova, optou-se por 

efetuar as marcações no próprio corpo, utilizando uma tinta branca, conforme 

mostrado na Figura 23b. 

 

 
Figura 23 - Posição das marcações utilizadas na análise através da metodologia 
proposta nos ensaios de: (a) compressão; (b) flexão 
Fonte: TAGUTI (2015) 

 

A filmagem foi feita com velocidade de 30 quadros por segundo, porém 

analisados a 2 quadros por segundo, para que coincidisse com a frequência de 

aquisição de dados da máquina de ensaios. A câmera utilizada foi a mesma utilizada 

nos testes anteriores, porém para maior precisão, a filmagem foi feita em alta 

resolução (1920 x 1080 pixels). Os ensaios foram realizados em uma máquina de 

ensaios universal marca Time Group, modelo WDW-100 com capacidade de 10 

toneladas, associada ao sistema de coleta de dados WinWDW Software. 

Nos ensaios de compressão e flexão, os dados obtidos pelo deslocamento 

axial, através da metodologia proposta, foram comparados com os valores do 

deslocamento do travessão da máquina de ensaio, assim como também foram 

comparadas as propriedades obtidas a partir destes deslocamentos. Os 

deslocamentos das marcações laterais dos corpos de prova de compressão, foram 
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utilizados para a determinação da variação diametral, e para o cálculo das 

deformações transversais ao carregamento. Estes testes visaram utilizar a 

metodologia proposta como alternativa para a extensometria, e através da 

comparação com os dados do ensaio gerados  

 

3.1.3.1 Resultados dos ensaios de compressão 

Durante o ensaio de compressão o corpo de prova sofre um aumento de 

diâmetro e diminuição de comprimento logo após atingir seu limite de resistência, ou 

seja, ao entrar na região plástica do material. Com isso utilizou-se a metodologia 

proposta para que fosse possível a verificação da variação do comprimento e do 

diâmetro do corpo de prova durante o procedimento de ensaio. Na Figura 24 é 

possível observar a deformação, através das marcações aplicadas nos corpos de 

prova de compressão.  

 

 
Figura 24 - Variação do deslocamento das marcações nos corpos de prova 
sujeitos à compressão através da metodologia proposta 
Fonte: TAGUTI (2015) 

 

Com os valores dos deslocamentos longitudinais, foi possível calcular a 

deformação longitudinal verdadeira vc
long

,ε  em porcentagem, dada pela equação 2.  

 








 ∆
=

0

, ln.100
h

hvc
longε         Equaç     ão 2(2) 

 

onde:  

0h  - comprimento inicial do corpo de prova; 

h∆  - variação do comprimento do corpo de prova.  
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Assim, foi possível obter os diagramas tensão-deformação verdadeira sob 

compressão para a poliuretana, além de comparar a curva resposta verdadeira com 

a curva resposta de engenharia conforme Figura 25.  

 

  
Figura 25 - (a) Comparação entre o diagrama tensão-deformação 
de engenharia e verdadeira sob compressão. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os valores das propriedades médias da poliuretana, calculados através dos 

valores obtidos através do deslocamento do travessão da maquina de ensaios, são 

mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores médios das propriedades obtidas nos  
ensaios de compressão. 

Propriedades Valores 

Limite de resistência [MPa] 44.932 

Deformação no limite de resistência [%] 7.127 

Módulo de elasticidade [GPa] 1.058 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Pela metodologia proposta foi possível obter os deslocamentos das 

marcações centrais e laterais e assim levantar os diagramas tensão-deformação 

para a poliuretana. Através da marcação central obteve-se o deslocamento 

longitudinal do corpo de prova e pelas marcações laterais obteve-se a variação 
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diametral. É importante observar que, ao se aplicar uma força de compressão em 

um corpo de prova, o mesmo sofre uma deformação distribuída igualmente a partir 

das bases da amostra, como ilustra a Figura 26a. Isto significa que para um dado 

deslocamento do travessão da máquina de ensaios e para um material homogêneo 

e isotrópico, a marcação fixada no centro do corpo de prova irá sofrer um 

deslocamento equivalente à metade do deslocamento imposto pela máquina. Desta 

forma foi necessário duplicar os valores obtidos pela metodologia proposta para a 

marcação central. Assim foi possível comparar o deslocamento do travessão da 

máquina com os valores obtidos pela metodologia, Figura 26b.  

 

(a) 
 

(b) 

Figura 26 - (a) distribuição da deformação em um corpo sob compressão; (b) comparação 
entre o deslocamento do travessão da máquina de ensaio x metodologia proposta. 
Fonte: TAGUTI (2015) 

 

Foi registrada uma diferença relativa média de 5.45% entre os valores de 

deslocamento da marcação central pela metodologia proposta e pelo deslocamento 

do travessão da máquina de ensaios. Como pode ser observado na Figura 26b a 

divergência dos valores inicia-se aproximadamente a partir da metade do ensaio, 

onde há uma grande influência do deslocamento do travessão da máquina de ensaio 

e da iluminação utilizada nas gravações. O deslocamento do travessão gera uma 

sombra nas marcações e há uma mudança na geometria das marcações analisadas, 

causando uma mudança do centróide e consequentemente uma leitura dos valores 

com um erro que tende a aumentar conforme o deslocamento do travessão 
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aumenta, como pode ser observado na Figura 26b. No programa desenvolvido para 

a análise dos vídeos é possível ajustar o nível de tonalidade da cor branca utilizada 

para a análise, porém mesmo após diversas tentativas ainda notou-se uma pequena 

diferença entre os valores. Tentou-se contornar este problema utilizando uma 

iluminação mais focalizada nos corpos de prova, porém a mesma gerava um reflexo 

indesejado nas amostras devido à textura aleatória da superfície das mesmas. A 

iluminação foi ajustada antes das gravações de modo que não houvesse nenhum 

tipo de reflexo, pois estes são captados durante a análise das imagens pelo 

programa, e geram grandes erros ao interferirem no deslocamento dos centróides 

das marcações. 

Pelas marcações laterais foram obtidas as variações dos diâmetros dos 

corpos de prova, e desta forma foi possível calcular os valores da deformação 

transversal verdadeira vc
transv

,ε  sob compressão, equação 3 e da tensão verdadeira 

c
verdσ  sob compressão dada pela equação 4.  
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onde: 

0D  - diâmetro inicial do corpo de prova; 

D  - diâmetro instantâneo do corpo de prova; 

 

A variação do diâmetro obtido pela metodologia proposta foi comparada com 

a variação do diâmetro teórico. Os valores teóricos foram calculados aplicando-se os 

valores conhecidos para cálculo do coeficiente de Poisson.  

Utilizou-se um coeficiente de Poisson de 0.42 e os valores da deformação 

longitudinal verdadeira, obtidos pela equação 2. Com os valores das deformações 

transversais obteve-se os valores instantâneos para o diâmetro teórico através da 

equação da deformação transversal verdadeira sob compressão, equação 3. A 
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comparação entre a variação do diâmetro teórico e do diâmetro resultante da 

metodologia proposta pode ser observada pela Figura 27a. Nota-se que inicialmente 

as curvas coincidem-se, porém após certo período (aproximadamente aos 75 

segundos) há uma divergência entre elas. Analisando a  Figura 27b é possível 

observar que esta diferença ocorre logo após o material atingir seu limite de 

resistência à compressão, ou seja, houve uma convergência na região elástica e 

uma divergência na região plástica. Durante os ensaios notou-se a presença de um 

sutil embarrilamento, a amostra deforma-se no formato de um barril, fato este que se 

acredita ser o motivo de tal diferença entre os valores, já que as marcações são 

posicionadas no centro do corpo de prova e onde é mais acentuado o fenômeno de 

embarrilamento. Os ensaios de compressão foram realizados de acordo com a 

norma ASTM D695-96 a uma velocidade de 1,3 mm/min. 

 

 
Figura 27 - (a) comparação entre diâmetro teórico x diâmetro pela metodologia proposta; (b) 
diagrama tensão verdadeira x tempo. 
Fonte: Adaptado de TAGUTI 2015 

 

Posteriormente foi possível o levantamento dos diagramas tensão-

deformação verdadeiras para os valores obtidos através da metodologia proposta 

como também a obtenção das propriedades da poliuretana. A Figura 28 ilustra uma 

comparação entre as curvas obtidas. A curva 1 baseia-se no deslocamento do 

travessão da máquina de ensaios e a curva 2 através da metodologia proposta para 

a marcação central. Nas curvas 3 e 4 aplica-se os valores obtidos da variação do 

diâmetro pela metodologia proposta, utilizando a equação 3 para a curva 3 e a 

equação da tensão verdadeira obtida pela relação entre força e área instantânea 

transversal do corpo de prova para a curva 4.   
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Figura 28 - Comparação entre os diagramas tensão-deformação 
verdadeiras sob compressão. 
Fonte: adaptado de TAGUTI (2015). 

 

Nota-se que as curvas 1 e 2 convergem entre si porém apresentam uma 

grande divergência para as curvas 3 e 4. A aproximação das curvas 1 e 2 já era 

esperada pois ambas foram calculadas pela deformação longitudinal através dos 

deslocamentos longitudinais, do travessão da máquina de ensaios e pela 

metodologia proposta, que apresentaram uma pequena diferença relativa entre si. O 

comportamento das curvas 3 e 4 é explicada pelo fato de ambas serem 

dependentes dos valores das deformações transversais e, como já mencionado 

anteriormente, a formação de embarrilamento dos corpos de prova pode ser o 

agente causador de tal comportamento. É importante observar que o 

embarrilamento causa uma distribuição não uniforme da deformação nas amostras, 

direcionando a maior parte na região central. Fica evidente, portanto que por mais 

sútil que seja o efeito de embarrilamento, este causa uma maior variação da área 

transversal e por consequência uma diminuição mais acentuada dos valores de 

tensão. A comparação entre os valores das propriedades médias obtidas pelos 

diagramas tensão-deformação verdadeiras através do deslocamento do travessão 

da máquina e pela metodologia proposta pode ser observada na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Diferenças médias relativas das propriedades obtidas nos ensaios de compressão 

através do deslocamento do travessão da máquina de ensaios e pela metodologia proposta 

Diferenças médias relativas em 

relação aos valores obtidos pela 

curva 1 

Limite de 

resistência [%] 

Deformação no 

limite de 

resistência [%] 

Módulo de 

elasticidade [%] 

curva 2 0,39 2,15 0,58 

curva 3 11,16 5,29 2,65 

curva 4 11,10 5,29 2,65 

Fonte: Autoria Própria 
 

3.1.3.2 Resultados dos ensaios de flexão 

Nos ensaios de flexão os resultados obtidos pelo método proposto no 

presente trabalho, foram comparados com o deslocamento do travessão da maquina 

de ensaios. Os valores obtidos levaram em consideração que a distância entre os 

pontos de apoios permanecem constantes durante o ensaio, porém sabe-se que 

durante o procedimento os pontos sofrem uma variação de posição devido à flexão 

do corpo de prova como mostra a Figura 29a. Este fato pôde ser observado através 

da análise das imagens onde mostrou que as marcações posicionadas nos apoios 

sofreram um deslocamento conforme ilustra a Figura 29b.  

 

 
Figura 29 - (a) deslocamento do corpo de prova no ensaio de flexão, (b) deslocamento das 
marcações do corpo de prova. 
Fonte: (a) COSTA (2007), (b) TAGUTI (2015) 
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A seguir será apresentado como foram realizados os cálculos das 

propriedades do material do corpo de prova. A tensão devido à flexão foi calculada 

de acordo com a equação 5. 

 

22

3

bt

PLf =σ      Equação 5  (5) 

 

onde: 

P  - carga aplicada no centro do corpo de prova; 

L - distância entre os apoios;  

t  - espessura do corpo de prova; 

b  - largura do corpo de prova.  

 

 O módulo de elasticidade transversal sob flexão foi encontrada pela equação 

6. 

 

ybt

PL
E f

3

3

4
=      Equação 6 (6) 

 

onde: 

y - flecha formada pela deformação do corpo de prova. O valor correspondente foi 

medido pelo deslocamento do travessão da máquina de ensaios e pela metodologia 

proposta através da marcação central.  

 

 E a deformação sob flexão é dada pela equação 7. 

 

IE

PLt
f

f

8
=ε      Equação 7 (7) 

 

onde: 

I  - momento de inércia do corpo de prova. 

   
Para os ensaios de flexão foram aplicados um deslocamento do travessão 

da máquina de 10 milímetros, controlados pela própria máquina, a Figura 30 mostra 

o diagrama tensão-deformação sob flexão do polímero.   
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Figura 30 - Diagrama tensão-deformação sob flexão 
para poliuretana 
Fonte: adaptado de TAGUTI (2015). 

 

Os valores médios das propriedades da poliuretana, encontrados nos 

ensaios, podem ser observados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 -  Valores médios das propriedades obtidas nos ensaios de flexão. 
Propriedades Valores 

Tensão de flexão para deformação de 0.5% [MPa] 6.232 

Módulo de elasticidade para deformação de 0.5% [GPa] 1.219 

Fonte: Autoria Própria.  
 

Através da metodologia proposta foi possível obter o deslocamento da 

marcação fixada no centro do corpo de prova no sentido axial de aplicação de carga 

e comparar os valores com o deslocamento do travessão da máquina de ensaio 

conforme ilustra a Figura 31. Com os valores do deslocamento das marcações foi 

possível obter o módulo de elasticidade para a deformação de 0.5% e os valores 

médios obtidos podem ser observados na Tabela 6. Observou-se uma diferença 

média relativa de 1.95% entre os deslocamentos obtidos pela metodologia proposta 

e pelo travessão da máquina. Esta variação se deve principalmente pela qualidade 

das gravações dos ensaios, onde houve uma sombra indesejada, devido a 

iluminação insuficiente do laboratório, assim como nos ensaios anteriores, que gerou 

uma mudança nos centróides das marcações e um erro nas análises dos 

deslocamentos. Estas variações ocorreram com maior frequência a partir da metade 

do tempo de ensaio quando o travessão da máquina obstruía parte da iluminação e 
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gerava uma sombra indesejável nos corpos de prova devido ao seu deslocamento, 

provocando assim a mudança de foco nas gravações.  

 

 
Figura 31 - Comparação entre o deslocamento da máquina de 
ensaio x metodologia proposta no ensaio de flexão. 
Fonte: TAGUTI (2015). 

 

Tabela 6 - Valores médios obtidos pela extensometria através da metodologia proposta para 
ensaio de flexão. 

Propriedades Valores 

Diferença relativa em relação ao deslocamento do travessão [%] 1,829 

Módulo de elasticidade para deformação de 0.5% [GPa] 1,246 

Diferença relativa entre módulo de elasticidade obtido pelo método proposto e pelo 

travessão da máquina [%] 
2,634 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

3.2 EXPERIÊNCIAS DINÂMICAS 

Depois de concluídas a validação e avaliação da metodologia para identificar 

alvos estáticos, e visto que, os resultados foram satisfatórios, na presente seção 

serão realizados experimentos dinâmicos, a fim de analisar a metodologia na 

captura de alvos em movimento. Inicialmente foi realizado um experimento trivial, 

para validação do algoritmo dinâmico implementado, e em seguida foram realizados 

experimentos mais complexos, a fim de identificar os parâmetros modais de 
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estruturas, a partir da resposta estrutural, identificadas utilizando a presente 

metodologia de aquisição.  

 

3.2.1 Identificação do Movimento Harmônico de um Pêndulo 

A fim de analisar as potencialidades da metodologia na captura e análise de 

dados dinâmicos, utilizou-se, neste primeiro experimento, a identificação de um alvo 

fixado a um pêndulo de um relógio. Destaca-se que, como o relógio utilizado, trata-

se de um dispositivo eletrônico, e utiliza o pêndulo apenas com fins decorativos, ou 

seja, não é ele quem movimenta o relógio, através de uma análise visual e com 

auxílio de um cronômetro, foram contados o número de ciclos durante 60 segundos, 

e assim foi constatado que sua frequência é aproximadamente 1.08 Hz.  

De forma análoga aos experimentos anteriores, a mesma câmera foi 

posicionada em frente do alvo e a configuração experimental pode ser vista na 

Figura 32.  

 

 
Figura 32 – Aparato experimental do experimento 3. 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Uma questão importante na aquisição de dados dinâmicos é a frequência de 

aquisição. Desta forma, a imagem foi capturada a uma taxa de 30 quadros por 

segundo, atendendo assim, plenamente as condições exigidas pelo teorema de 
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Nyquist, conforme discutido na seção 2.2. Destaca-se ainda que, o experimento foi 

filmado por 10s, conforme mostrado na Figura 33a onde em azul são os pontos 

encontrados pelo programa desenvolvido, e em vermelho a curva que passa por 

esses pontos. Já na Figura 33b é mostrado o espectro de frequência.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 33 – Resultado do experimento 3. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Observa-se que os pontos encontrados representa uma senóide quase 

perfeita, como era de se esperar. Na Figura 34a observa-se que principalmente no 

inicio da aquisição das imagens, possui erros na distribuição de quadros no decorrer 

do tempo, isso se deve ao sistema de processamento da câmera utilizada, que 

apesar de descrever a taxa nominal de 30 quadros por segundo, os tempos de 

aquisição não são perfeitamente distribuídos no decorrer no tempo. Na Figura 34b, 

onde é apresentado um destaque da Figura 33b, observa-se que, a frequência 

encontrada foi de 1.09 Hz, cujo erro percentual foi de 0.93% da frequência real, 

acredita-se que este erro seja proveniente da incerteza da frequência real, visto que 

esta foi calculada por método de baixa precisão. 
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(a) (b) 

Figura 34 – (a) Erros na aquisição, (b) Transformada Rápida de Fourier. 
Fonte: Autoria Própria 
 

3.2.2 Análise Modal Utilizando uma Câmera como Sensor 

Nesta seção, a metodologia proposta no presente trabalho foi avaliada na 

aquisição de dados dinâmicos, cujo principal foco, foi avaliar a viabilidade da 

aquisição de sinais de resposta de estruturas mecânicas. Desta forma, o principal 

objetivo é a identificação dos parâmetros modais, utilizando como sensor uma 

câmera de alta velocidade, ao invés, de acelerômetros, e ao final, confrontar os 

dados obtidos, com os resultados numéricos. 

Assim foram utilizadas duas vigas engastadas livres. Destaca-se que, em 

primeiro momento foi utilizada uma viga, cuja excitação foi realizada através de uma 

entrada impulsiva. Já em segundo momento, foi utilizada uma viga de aço inoxidável 

que devido suas características geométricas, apresentava frequência naturais mais 

baixas, e a excitação foi realizada por meio do escoamento turbulento de ar, obtido 

através de soprador. 

 

3.2.2.1 Analise modal – viga 1 

No presente experimento foi utilizada uma viga engastada livre, construída a 

partir de um perfil chato de aço carbono SAE 1020 que foi usinado, através do 
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processo de fresamento, e na sequencia retificação, para obter uma boa precisão 

dimensional, cujas dimensões são mostradas na Figura 35a. 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 35 – Viga de aço carbono SAE 1020. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Primeiramente a viga foi modelada numericamente utilizando o método de 

elementos finitos (BATHE, 1976). A viga foi modelada utilizando a teoria clássica de 

vigas de Euler Bernoulli, em que a presente estrutura foi divida em 12 elementos, 

igualmente espaçados ao longo da viga, e 13 nós. Este procedimento, além de ser 

utilizado como base para o planejamento do experimento, também foi utilizado para 

obtenção dos resultados modais, frequências naturais e modos próprios, para 

posterior confrontação com os resultados obtidos com a presente metodologia de 

aquisição. Desta forma, visando minimizar os erros, do modelo numérico, inerentes 

às características físicas da viga modelada, foram medidas, experimentalmente, a 

densidade e o módulo de elasticidade (módulo de Young) da estrutura de testes, 

utilizando uma balança de precisão foi medida a massa da viga, e calculado a sua 

densidade. 

Para a obtenção do módulo de elasticidade o experimento consistiu em 

aplicar uma carga na extremidade livre da viga em balanço, e medir, através de um 

relógio comparador, a flecha máxima, conforme mostrado na Figura 35b. Utilizando 

a Equação 8, obteve-se o módulo de elasticidade e o momento de inércia 

experimental. 



60 
 

 

 

 

3

3f

FL
EI =         Equação 8        (8) 

 

Onde: 

E  = módulo de elasticidade 

I  = momento de inércia 

F  = força aplicada 

L = comprimento da viga 

f  = flecha máxima 

 

A densidade calculada foi de 7949.83 3mKg  e o 2
.32.10 mNEI = . Na seção 

a seguir será realizada a análise experimental, para posterior confrontação com os 

resultados obtidos numericamente. 

 

3.2.2.1.1 Análise experimental - viga 1 

 Na análise experimental, a viga foi engastada em uma morsa de grande 

massa para proporcionar uma boa condição de engaste, e excitada por uma força 

impulsiva. O aparato experimental é apresentado na Figura 36. 
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Figura 36 – Aparato experimental da viga de aço carbono. 
Fonte: Autoria própria 

 

A filmagem foi realizada através da câmera de forma análoga as discutidas 

nas seções anteriores, com velocidade de 1000 quadros por segundo, e resolução 

de 224x60 pixels, aquisitado o vídeo foram analisados 1200 quadros, ou seja, 1.2 

segundos de filmagem. Destaca-se que, ao longo da viga, foram posicionados 7 

alvos, igualmente espaçados, e a câmera  foi posicionada a frente da estrutura de 

testes. Depois de adquirido o filme, as imagens são processadas utilizando a 

metodologia proposta, os resultados dos alvos 2 a 7 são apresentados, 

respectivamente, na Figura 37, onde nos gráficos de deslocamentos, em azul estão 

os pontos encontrados, e em vermelho a curva que passa por esses pontos da 

mesma forma que no experimento anterior, esta característica se repete para os 

próximos experimentos.  
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(a)  (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 37 - Resultado no tempo da viga de aço carbono, (a) alvo 2, (b) alvo 3, (c) alvo 4, (d) alvo 
5, (e) alvo 6 e (f) alvo 7. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Assim, depois de identificados os deslocamentos em função do tempo dos 7 

alvos, esses dados são tratados. Em uma primeira etapa, os dados são janelados, 



63 
 

 

utilizando uma janela exponencial. Em uma segunda etapa, a partir dos dados 

tratados, são construídas as densidades espectrais de potência, que foram utilizadas 

como dados de entrada para alimentar o algoritmo de análise modal utilizando 

somente a resposta, o EMA (Experimental Modal Analysis), desenvolvido no âmbito 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Ilha Solteira).  

 O presente algoritmo é capaz de identificar as frequências naturais, assim 

como, os modos próprios, utilizando métodos clássicos e métodos de análise modal 

utilizando somente a resposta. Os métodos de análise modal utilizando somente a 

resposta, implementados no presente algoritmo, consiste no método de identificação 

no domínio do tempo, baseado no modelo de espaço de estado denominado de 

identificação estocástica de subespaço (SSI), e o método baseado no domínio da 

frequência, denominado Decomposição no Domino da Frequência (DDF). Maiores 

informações sobre o algoritmo de identificação podem ser encontradas no trabalho 

de Borges (2006). 

No presente trabalho, optou-se por utilizar o método de Decomposição no 

Domínio da Frequência (DDF), cuja entrada do algoritmo de identificação é realizada 

através das densidades espectrais de potência. Nas Figura 38a-e, são apresentadas 

as densidade espectrais cruzadas, obtidas a partir da correlação entre os pontos 2, 

3, 4, 5 e 6 com o ponto de referência 7 (conforme ilustrado na Figura 36) 

respectivamente. E na Figura 38f é apresentado a densidade espectral de potência 

relativo ao ponto 7. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 38 – Densidade espectral de potencia dos pontos, (a) ponto 2, (b) ponto 3, (c) ponto 5, 
(d) ponto 6, (e) ponto 7 e (f) ponto 4. 
 Fonte: Autoria Própria 

 

Obtidas as densidades espectrais passou-se a fase de identificação dos 

parâmetros modais, agora utilizando a técnica de decomposição no domínio da 

frequência. A Figura 39 mostra a densidade espectral e a primeira interface gráfica 

mostrada no algoritmo de identificação.  
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Figura 39 – Densidade espectral da viga de aço carbono. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Selecionado o pico de interesse é calculada a decomposição em valores 

singulares (SVD) das respectivas funções de densidades para as linhas de 

frequências em torno do pico de ressonância. 

Uma vez estimado o modo de vibrar referente ao pico de interesse, é feita 

uma busca dos vetores singulares, em torno do pico de frequência correlacionado 

com o modo. Essa correlação é definida para MAC-valores maiores que um dado 

valor pré-definido pelo usuário. Neste caso, o índice utilizado foi 0.5 e o processo 

termina quando é encontrado algum valor singular com correlação inferior a este 

índice (BORGES, 2006). 

Cada vetor singular obtido tem um correspondente valor singular, os quais 

definem uma função de valores singulares, corresponde à função de densidade 

espectral de um sistema de um grau de liberdade para o respectivo modo.  

Identificado à função de densidade espectral do sistema de um grau de 

liberdade, pode-se obter o amortecimento do referido modo, transformando a função 

densidade espectral para o domínio do tempo, utilizando a transformada inversa de 

Fourier. O amortecimento é obtido com base no conceito de decremento logaritmo 

(BORGES, 2006), conforme mostrado na Figura 40. 
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(a) (b) 

Figura 40 – Amortecimentos da viga de aço carbono, (a) primeiro modo e (b) segundo modo 
Fonte : Autoria Própria 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados dos valores de frequência 

encontrados numericamente e experimentalmente para o primeiro e segundo modos 

de viga em estudo, bem como o erro percentual entre os métodos. 

 

Tabela 7 – Resultados da análise modal experimental da viga de aço carbono. 

MODO NUMÉRICO EXPERIMENTAL ERRO % 

1º 26.40 26.36 0.15 
2º 165.44 166.02 0.35 

Fonte: Autoria Própria. 
 

As Figura 41a e 43c mostram o primeiro e o segundo modos da viga de aço 

carbono obtido experimentalmente respectivamente, já nas Figura 41b e 43d são 

apresentados o primeiro e o segundo modos simulados, respectivamente. Como já 

era de se esperar, os resultados experimentais e simulados são bem semelhantes. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 41 – Ilustração do 1º e 2º modos de vibrar da viga de aço carbono 
Fonte: Autoria Própria 

 

Para verificar se os resultados dos distintos métodos podem ser comparados 

entre eles, foi calculado o coeficiente MAC que está ilustrado graficamente na Figura 

42. 
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Figura 42 – Coeficiente de MAC da viga de aço carbono. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Como pode ser observado através do coeficiente MAC, os autovetores dos 

métodos possuem alta correlação, portanto podem ser comparados, assim a 

metodologia apresentada mostrou-se uma alternativa interessante para realização 

de estudo de análise modal, visto que analisando os resultados apresentados, o erro 

entre os valores de frequência encontrado para os dois primeiros modos foi 

relativamente pequeno. 

 

3.2.2.2 Análise Modal – viga 2 

Em um segundo instante foi realizado o estudo de análise modal baseada 

apenas na resposta de uma viga de aço inoxidável que será excitada 

experimentalmente com um fluxo de ar turbulento. Com objetivo de demostrar que, 

através deste método podem-se realizar estudos dinâmicos em estruturas que estão 

sujeitas a excitações por escoamento de fluidos como, por exemplo, pontes, 

viadutos, prédios, entre outros, visto que, nestas estruturas de grande porte, fica 

extremamente difícil a instrumentação, devido ao grande número de sensores 

(acelerômetros, por exemplo) para análise, devido as grandes proporções, já com a 

câmera, desde que todos os pontos de interesse estejam contidos na imagem, uma 

única câmera é suficiente, porém esta câmera deve ser de alta resolução. 

 Neste experimento foi necessário utilizar uma viga com dimensões 

diferentes para diminuir as frequências naturais, pois a energia do fluxo, de fluido 

utilizado, não era suficiente para excitar o segundo modo da viga. As dimensões 

desta viga são apresentadas na Figura 43a.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 43 – (a) Viga de aço inoxidável e (b) Aparato experimental para obter dados do 
escoamento de ar. 
Fonte: Autoria Própria 

 
As propriedades da viga 2 foram calculadas de maneira semelhante a viga 1, 

a densidade calculada foi 7953 3mKg  e o 2
.4895.0 mNEI = . 

Já para calcular a velocidade do escoamento partiu-se da equação de 

Bernoulli, equação 9, e com algumas simplificações chegou-se às equações 10 e 11. 
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Onde: 

arV = Velocidade do Fluido; 

P∆ = Diferença de Pressão; 

ρ = Densidade do Fluido. 

 

Um tubo de Pitot conectado a um manômetro em U com água foi utilizado 

para medir o diferencial de pressão. O valor medido foi de mmca19 , ou seja, 
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Pa32.186 . Utilizando a equação 11 encontra-se que, a velocidade do escoamento foi 

de sm74,17 . Para verificar se o escoamento é laminar ou turbulento, através da 

equação 12, foi calculado o número de Reynolds, que foi na ordem de 4
103× , ou 

seja, o escoamento foi turbulento.  

 

υ
DV ×

=Re        (12) 

 

onde: 

V = velocidade do escoamento; 

D = Comprimento característico; 

υ = viscosidade cinemática do fluido. 

 

A Figura 43b apresenta o aparato experimental da experiência realizada 

para calcular a velocidade do escoamento. 

 

3.2.2.2.1 Analise experimental - viga 2 

Neste experimento a viga foi engastada na morsa de forma análoga ao 

experimento anterior, porém esta foi posicionada em frente a um ventilador, o qual 

gerou um fluxo de ar turbulento, que foi responsável pela excitação estrutural, o 

aparato experimental é apresentado na Figura 44, onde pode ser observada a 

localização dos alvos na viga, bem como o ponto de referência que será utilizado 

para construção das densidades espectrais. 
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Figura 44 – Aparato experimental da viga em aço inoxidável. 
Fonte: Autoria própria 

 

A filmagem foi realizada através da câmera análoga as seções anteriores, a 

uma taxa de 240 quadros por segundo, e resolução de 512x384 pixels. Já o tempo 

de aquisição foi de 2 segundos e, portanto, foram analisados 480 quadros ao total. 

Destaca-se que, ao longo da viga, foram posicionados sete alvos, igualmente 

espaçados, e a câmera foi posicionada a frente da estrutura de testes, assim como 

no experimento anterior. Depois de adquirido o vídeo, as imagens são processadas 

utilizando a metodologia proposta, conforme ilustrado na Figura 45, que apresenta o 

deslocamento dos alvos no domínio do tempo. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 45 – Resultado no tempo da viga de aço inoxidável, (a) alvo 2, (b) alvo 3, (c) alvo 4, (d) 
alvo 5, (e) alvo 6 e (f) alvo 7. 
Fonte: Autoria própria 

 

Nas Figura 46a-e são apresentadas as densidades espectrais de potência 

cruzadas, obtidas a partir da correlação entre os pontos 2, 3, 5, 6, 7 com o ponto de 
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referência 4 (conforme ilustrado na Figura 44) respectivamente. E na Figura 46f é 

apresentado a densidade espectral de potencia relativo ao ponto 4. 

 

(a) (b) 

 (c)  (d) 

(e)  (f) 
Figura 46- Densidade espectral de potencia dos pontos, (a) ponto 2, (b) ponto 3, (c) ponto 5, (d) 
ponto 6, (e) ponto 7 e (f) ponto 4. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Encontradas as densidades espectrais, assim como no experimento anterior, 

esses dados foram utilizados como dados de entrada no EMA. Os amortecimentos 

calculados pelo programa são apresentados na Figura 47. 
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(a) (b) 

Figura 47 - Amortecimento da viga de aço inoxidável, (a) primeiro modo e (b) segundo modo. 
Fonte: Autoria própria. 

 

As frequências do primeiro e segundo modo foram calculadas através do 

EMA e os resultados foram confrontados com os resultados encontrados 

numericamente, na Tabela 8 é apresentado essa comparação, assim como o erro 

percentual entre os métodos. 

 

Tabela 8 – Resultados da analise modal experimental da viga de aço inoxidável. 

MODO NUMÉRICA EXPERIMENTAL ERRO % 

1º 8.90 8.91 0.11 

2º  55.81 56.72 1.63 

Fonte: Autoria própria. 
 

Nas Figura 48a e 52c são mostrados o primeiro e o segundo modos da viga 

de aço inoxidável obtido experimentalmente, respectivamente, e nas Figura 48b e 

52d são apresentado o primeiro e o segundo modos simulados, respectivamente. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 48 - Ilustração do 1º e 2º modos de vibrar da viga de aço inoxidável  
Fonte: Autoria Própria 
  

Como foi apresentado, o erro entre os métodos numérico e experimental foi 

relativamente pequeno, demonstrando a eficácia do método proposto. Para verificar 

a correlação entre os autovetores dos métodos, foi calculado o coeficiente MAC, que 

está representado graficamente na Figura 49. 

 

 
Figura 49 – Coeficiente de MAC da viga de aço inoxidável. 
Fonte: Autoria Própria 
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Como pode ser observado, o coeficiente de MAC mostrou que os 

autovetores dos métodos experimental e numérico possuem boa correlação, 

portanto como o erro entre os valores de frequência encontrados entre ambos os 

métodos foi relativamente pequeno, novamente a metodologia proposta mostra-se 

relevante como alternativa a outros tipos de sensores, acelerômetro por exemplo,  

para realização de análise modal baseada apenas na resposta. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho discute o desenvolvimento e implementação de uma proposta de 

medição não interventiva de deslocamento, utilizando uma única câmera digital. A 

presente metodologia, conforme demostrada anteriormente é relativamente nova, e 

vem ganhando a atenção da comunidade cientifica pela facilidade de uso e 

aplicação nas mais diversas áreas, como dinâmica, materiais fluídos entre outras. 

Os conceitos e embasamento teórico são apresentados, envolvendo uma discussão 

de como se dá a formação e obtenção de imagens digitais, assim como, a definição 

e obtenção dos parâmetros intrínsecos das câmeras.  

Inserido neste contexto, o presente trabalho mostrou que, a partir de uma 

câmera relativamente de alta frequência foi possível obter relevantes resultados 

tanto estáticos, como dinâmicos.  A avaliação da metodologia proposta foi realizada, 

inicialmente, através de três testes. O primeiro visou descobrir o erro implícito do 

sistema utilizando um único alvo. Já o segundo foram utilizados inúmeros alvos, em 

uma mesma estrutura, com uma única aquisição. Para esses dois primeiros testes 

utilizamos apenas deslocamento, ou seja, sistema estático. No terceiro teste 

realizado foi utilizado apenas um alvo, porém em um sistema dinâmico. 

Como o resultado destes testes iniciais foram satisfatórios, iniciou-se então a 

aplicação da metodologia em experimentos mais elaborados. Primeiramente, na 

análise comparativa a extensometria, onde este se mostrou relativamente eficiente, 

e em seguida utilizou-se a metodologia para se adquirir os dados dinâmicos de 

resposta de uma estrutura de teste, a fim de realizar a análise modal baseada 

apenas na resposta, onde foram obtidos resultados satisfatórios. 

O uso de ferramentas de segmentação de imagens se mostraram muito 

efetivas para obter as características geométricas (centróides) e as coordenadas dos 

alvos, tendo sua precisão limitada pela resolução do sensor da câmera. Além de 

que, essas ferramentas mostraram ser de fácil utilização. Assim a metodologia 

apresentada pode ser aplicada em diversas áreas, para sanar dificuldades 

existentes em qualquer método, em que se precise medir um deslocamento de um 

ou mais pontos.  

Entretanto o método apresenta algumas dificuldades para câmeras de baixa 

resolução e exige que o ambiente possua boa iluminação. Sugere-se para trabalhos 

futuros, a utilização de espelhos, para capturar movimentos em três dimensões, ou 
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utilização de duas câmeras sincronizadas. Além da utilização de câmeras de alta 

velocidade de qualidade superior, para medir estruturas sujeitas a vibrações com 

frequências mais altas e assim obter os modos dessas frequências. Sugere-se 

ainda, que utilize a metodologia para obter os parâmetros modais em estruturas 

reais, onde provavelmente será necessário desenvolver a metodologia para medição 

em superfícies oblíquas, devido à dificuldade de posicionar a câmera 

perpendicularmente ao alvo. 
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