
                                                                Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da UNICAMP, Campinas, SP, n.27, out. 2019 

  DOI: 10.20396/revpibic. 
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DA DIREÇÃO DE MEDIÇÃO NA IMAGEM GERADA POR TOMOGRAFIA ULTRASSÔNICA.  
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Resumo 

A tomografia ultrassônica requer equipamentos específicos, importados e de preços muito elevados, inviabilizando seu 

uso pela maioria das prefeituras. O grupo de pesquisa da FEAGRI/Unicamp está trabalhando no desenvolvimento de 

metodologia simplificada, com o uso de  equipamento de ultrassom convencional, desenvolvido em parceria com 

empresa de base tecnológica nascida na Unicamp, e imagens pós processadas, tornando o processo mais acessivel. 

Dois desafios ligados à malha de difração utilizada nas medições de campo são propostos para essa pesquisa. O 

primeiro relacionado com o número de pontos de medição, já que é esperado que o aumento desse número melhore a 

qualidade da imagem, mas também aumente muito o tempo para a inspeção. O segundo está relacionado com a 

repetição da medição em duas direções.  Assim, o objetivo desse projeto é determinar a relação ótima do número de 

pontos de medição em função do  perímetro do fuste e avaliar a necessidade de realizar a medição em dois sentidos 

em uma mesma rota. 
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Introdução 
O conhecimento do estado fitossanitário de árvores ajuda 

a prevenir acidentes, sendo particularmente importante 

em grandes centros urbanos, nos quais as quedas de 

árvores têm maior probabilidade de provocar perdas 

humanas e materiais.  
A tomografia ultrassônica é uma ferramenta que permite 
reproduzir as condições internas do fuste de arvores, por 
meio de imagens nas quais as cores representam faixas 
de velocidades de propagação da onda na seção 
inspecionada. Essas velocidades variam de acordo com 
a rigidez do material, o que permite identificar a presença 
de ocos e ou deteriorações. No entanto, a precisão e a 
acurácia das imagens dependem, além da correta 
metodologia de inspeção, das técnicas de 
processamento de imagens, do uso adequado de 
interpoladores, entre outros. 
Visando melhorar a acurácia de imagens geradas por 
tomografia ultrassônica, este projeto tem por objetivo 
determinar a relação ótima do número de pontos de 
medição em função do perímetro do fuste e avaliar a 
necessidade de realizar a medição em dois sentidos em 
uma mesma rota. 
 

Resultados e Discussão 
O projeto está composto por duas etapas, sendo a 
primeira voltada a avaliar a relação ideal de número de 
pontos em função do perímetro. Para tanto foram 
realizadas simulações computacionais utilizando discos 
de 50 cm de diâmetro e 10 defeitos pré-definidos. Os 
defeitos simulados foram ocos de diferentes dimensões e 
posições e deteriorações severas. As malhas de difração 
simuladas continham 6, 8, 10, 12 e 14 pontos. Os tempos 
de propagação foram simulados de acordo com a 
ocorrência de defeitos em seu percurso. 
As imagens foram geradas a partir do software gerador 
de imagens (ImageWood 3.1) utilizando seus dois 
interpoladores, um deles baseado em elipses geradas 
pelas rotas de medição e outro que utiliza o inverso do 
quadrado da distância. Para a análise foram geradas 200 
imagens. A avaliação preliminar foi visual e consistiu em 
aplicar pontuação em função da semelhança da imagem 

gerada pela tomografia com a condição simulada (0 para 
não semelhante e 1 para semelhante) – Exemplo na 
Figura 1. Esse procedimento foi realizado para cada tipo 
de interpolador e de defeito simulado.  
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Figura 1. Exemplo de simulação (a), imagem não 
semelhante (b) e imagem semelhante (c). 
 
Os resultados dessa avaliação demonstraram que até 10 
pontos de medição, correspondente a aproximadamente 
6% do perímetro, a imagem vai se tornando mais 
representativa da condição simulada, mas que a partir 
desse ponto (8% e 9% do perímetro) a imagem não 
apresenta melhorias significativas. 
A segunda etapa do projeto, que consiste em avaliar a 
necessidade de fazer a medição em dois sentidos, está 
em andamento. Para essa etapa os defeitos serão 
reproduzidos em 10 discos de Acrocarpus fraxinifolius  
Arn. com diâmetro médio de 50 cm. A técnica será 
aplicada nos discos utilizando o resultado anterior 

(número de pontos  6% do perímetro). 
 

Conclusões 
A pesquisa ainda está em andamento, logo não temos 
resultados conclusivos ainda em relação a independência 
ou não na leitura das rotas, contudo preliminarmente foi 
obtido que a relação ideal a ser utilizada na malha de 
difração é de 0,06P, onde P é o perímetro da seção do 
fuste avaliada. 
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