
INTRODUÇÃO 

 
A Correlação de Imagens Digitais (CID) consiste em obter os campos de deslocamentos e 
deformações por meio da comparação de imagens digitais que representam diferentes fases 
de carregamento de um sólido. As técnicas baseadas em escala de cinza são as mais 
difundidas, entretanto, necessitam de equipamento específico, o que dificulta a 
acessibilidade da técnica. Desenvolveu-se uma técnica baseada em imagens binárias, a qual 
foi possível o uso de câmeras digitais de uso popular.  Os campos de deslocamento obtidos 
pela CID são fornecidos à uma rotina computacional de análise inversa baseada no algoritmo 
de Levenberg-Marquardt. Busca-se pela análise inversa determinar o módulo de elasticidade 
(E) e o coeficiente  de Poisson (ν) do material. 

METODOLOGIA 

•TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: Primeiramente a superfície é pintada com tinta branca ou 
clara e em seguida são distribuídas manchas escuras sobre a superfície. As manchas 
representam os pontos que busca-se saber os deslocamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Uma superfície tratada à esquerda e sua respectiva imagem binária à direita 

•COLETA DE IMAGENS: O corpo de prova é colocado na máquina de ensaio.  A superfície deve 
estar adequadamente iluminada artificialmente de modo a evitar sombras ou reflexos, e 
variações típicas da luz natural. Imagens são captadas em diferentes estágios de deformação 
do sólido. É importante que exista pequenos deslocamentos entre uma imagem e sua 
subsequente para que não exista falhas na CID com imagens binárias. Utilizou uma câmera  
digital convencional, CCD com 14.1 MegaPixels. 

•ANÁLISE DE DADOS: As imagens obtidas são processadas pelo programa DoMs, 
desenvolvido em linguagem MATLAB (2000). Com o programa GID (2010) foi gerado um 
modelo computacional que representa o modelo real a ser analisado. O campo de 
deslocamentos e o modelo computacional são dados de entrada para uma rotina 
computacional desenvolvida em linguagem MATLAB(2000). A rotina é baseada no algoritmo 
de Levenberg-Marquardt e busca determinar os parâmetros E e ν.  A cada mudança nos 
parâmetros  E e ν, a rotina resolve o modelo computacional pelo método dos elementos 
finitos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram propostos dois tipos de ensaios com acrílico de E=3 GPa e ν=0,3: 

•Uma Barra Prismática de Acrílico Submetida à Flexão em Três Pontos; 

•Uma Placa Octogonal de Acrílico Carregada Diametralmente. 
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Figura 2: Região escolhida para análise da barra, com exemplos de resultados para os campos de deslocamentos em Y e X. 

Para a placa octogonal foram realizados 5 ensaios com fotos tiradas no centro do espécime. 
Para valores de carga maiores que  40 kN (onde se foi possível medir o deslocamento 
horizontal), o valor médio de E obtido foi de 2,87 + 0,05 GPa  e o valor médio de ν foi de 
0,286 + 0,007. 

 

 

 

 Figura 3: Região escolhida para análise do octogono, com exemplos de resultados para os campos de deslocamentos em Y e X. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que é possível obter as características de um material utilizando-se a CID como 
dado experimental em uma análise inversa. O que vale ser ressaltado é que a técnica não 
deve ser aplicada sem os cuidados que ela necessita. A CID utilizando imagens em escala de 
cinzas é sem dúvida um procedimento já consagrado devido ao crescente número de 
trabalhos que citam o uso da técnica, em especial, os trabalhos relacionados com a mecânica 
da fratura. Neste trabalho esta técnica não obteve resultados, pois um dos quesitos essenciais 
não foi comprido: um câmera de alta precisão (grande quantidade de bits). Uma vantagem 
interessante da CID binária é a facilidade de se obter um equipamento adequado para a 
realização do ensaio. Atualmente, as câmeras digitais populares possuem uma grande 
quantidade de pixels e são CCD. Tais câmeras são incrivelmente mais baratas quando se 
comparadas com câmeras dedicadas com vários bits. 
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Para a análise da barra prismática foram realizados 12 ensaios. As fotos foram tiradas entre a 
aplicação da carga central e um dos apoios. Por esses ensaios obteve-se E = 2,96 + 0,04 GPa.  
Em relação ao ν, para cargas menores que 5 kN, os deslocamentos horizontais eram  muito 
pequenos, não ocorrendo uma variação  de pixels entre uma imagem e a sua deformada. Para 
cargas acima de 7 kN, os deslocamentos horizontais foram maiores que os deslocamentos 
numéricos esperados, gerando valores de ν negativos. Devido à ocorrência desse fato, pelo 
qual não se conseguiu explicar a causa, concluiu-se que o parâmetro ν não foi obtido como 
esperado. 


