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Editorial
hegamos ao fim de 2013 mantendo a regularidade das edições, o que denota 

a seriedade com que a equipe editorial da RMCT tem trabalhado e trazendo 

um exemplar com seis artigos, um a mais, portanto que nossas edições usuais.

De Pernambuco, Guimarães e Braga pesquisam o serviço ambiental de se-

questro e manutenção dos estoques de carbono proporcionado pelo Exército 

Brasileiro, caracterizado pelo estado de conservação das áreas militares uti-

lizadas como campos de treinamento.

No artigo seguinte, Silva, Pagliari e Barros da Silva investigam os efeitos da fusão de imagens 

oriundas de diferentes regiões espectrais, em particular luz visível com infravermelho, buscando 

combinações ótimas de parâmetros.

O terceiro artigo envereda pela área de Estruturas, nas pesquisas de Carvalho Saraiva, Teixeira 

e Vieira Carneiro, no comportamento de pilares curtos de concreto armado confinados externa-

mente com folhas unidirecionais de compósito de resina e fibras de carbono.

Em seguida, agora na área de Transportes, Carvalho et alii realizam uma modelagem numérica 

de solos moles utilizando o Método dos Elementos Discretos (MED), ferramenta importante 

na investigação de problemas de interação solo-estrutura, envolvendo a dinâmica e as grandes 

tensões. Técnica que pode ser aplicada para reproduzir o comportamento dos solos granulares e 

de argilas muito moles

Constante nas edições da RMCT, a Área de Materiais é aqui representada por Trindade, Gomes 

e Leme Louro, com suas pesquisas envolvendo a elaboração de uma nova rota de eliminação de 

ligante da cerâmica de alumina.

Finalmente, Benyosef et alii apresentam o desenvolvimento de um magnetômetro de núcleo sa-

turado (fluxgate), de alta resolução, que foi construído no Laboratório de Desenvolvimento de 

Sensores Magnéticos do Observatório Nacional (LDSM/ON) para ser utilizado no Complexo de 

Magnetologia da Base Naval de Aratu (BA).

A RMCT deseja a seus leitores um 2014 cheio de realizações..

Boa leitura...

C
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RESUMO

O Exército Brasileiro é responsável pela proteção de grandes áreas no país, 
normalmente usadas para treinamento. Como são monitoradas constantemente, é 
comum que a vegetação dessas áreas se consolide e mesmo se amplie, contribuin-
do, indiretamente, para a conservação da biodiversidade, recursos hídricos e clima, 
causando, por consequência, diversos benefícios ambientais. O presente estudo 
focaliza as consequências desse processo na fixação de carbono da atmosfera 
pela biomassa formada e o que tal fato representa em termos de benefício ambien-
tal, decorrente do sequestro de carbono, reduzindo a pressão pela mudança do 
clima. Em comparação com outros estudos referenciados, pelos sucessivos está-
gios da vegetação na mata atlântica, foi possível estimar o carbono armazenado na 
mata, sob proteção do Exército Brasileiro, em, aproximadamente, 579.769 Mg. Pro-
jetando um cenário de evolução da vegetação pela melhor hipótese, a quantidade 
de carbono armazenado foi estimada em 1.453.887 Mg C, em outras palavras, um 
possível aumento de 251%. Deve ser notada, finalmente, a importância estratégica 
do Exército Brasileiro na conservação e recuperação destas florestas e a geração 
de serviços ambientais de sequestro de carbono, mantendo as estruturas militares 
formais, direcionadas para operações e segurança.

Palavras chave: serviços ambientais, mata atlântica, sequestro de carbono

ABSTRACT

The Brazilian army has the protection of large areas in the country, normally 
used for training and fort. How are constantly monitored, it is common to the existing 
natural vegetation on them to consolidate and even expand, contributing indirectly to 
the conservation of biodiversity, water resources and climate, causing, consequen-
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tly, different environmental services. This study focuses on the consequences of this 
process to fix atmospheric carbon in biomass formed and what it represents in ter-
ms of generating environmental services of carbon sequestration, reducing pressu-
re on climate change. By comparison with other studies referenced, as the different 
stages of vegetation succession of the Atlantic forest, it was possible to estimate the 
carbon stored in Forest under the protection of the Brazilian Army in approximately 
579,768 Mg. Designing a scenario of evolution of the vegetation to climax condition, 
the amount of carbon stored was estimated at approximately 1,453,887 Mg C, in 
other words, a possible increase of 251%. It should be noted, finally, the strategic 
importance of the Brazilian Army in the conservation and recovery of these forests 
and the generation of environmental services of carbon sequestration, while the 
goal is to keep the institution’s formal military structures for operations and safety.

Keywords: environmental services, Atlantic forest, carbon sequestration

INTRODUÇÃO

Os ecossistemas proporcionam à sociedade uma vasta gama de serviços, 
dentre eles, fluxos confiáveis de água limpa e sequestro de carbono. Pessoas, em-
presas e sociedades recorrem a estes serviços em busca de insumos, de matérias-
-primas, processos de produção e estabilidade do clima (PNUMA, 2008).

Os Serviços Ambientais são definidos como interações e processos naturais 
que satisfazem e sustentam a vida humana (De Groot, 1992). Estes serviços po-
dem ser gerados basicamente por três fontes: as florestas, o oceano e as terras 
agrícolas.

 Os efeitos climáticos globais dos serviços ambientais das florestas são iden-
tificados, sobretudo, pelo sequestro e armazenamento do carbono. Este processo 
é importante para o equilíbrio do estoque de carbono global, pois armazenam em 
suas árvores e no solo mais carbono do que o existente atualmente na atmosfera 
(Houghton, 1994). O mesmo autor comenta que se as florestas forem cortadas, a 
maior parte do carbono guardado nas árvores será liberada para a atmosfera rapi-
damente por meio de queimadas ou, mais lentamente, via decomposição.

Este trabalho tem os objetivos de identificar o papel de uma mata tutelada ao 
Exército Brasileiro em Pernambuco na geração de serviços ambientais de manu-
tenção dos estoques e de absorção de carbono.

REVISÃO DA LITERATURA

O carbono e seus compostos estão presentes em praticamente todas as par-
tes do planeta. É possível encontrá-lo nos oceanos, nas formações geológicas, 
no ar e nos ecossistemas terrestres (biota e solo). Existe uma grande variedade 
de compostos de carbono, merecendo destaque o Monóxido de Carbono (CO), o 
Dióxido de Carbono (CO2) e diversos Hidrocarbonetos, como o Metano (CH4). Por 
meio de reações químicas e fenômenos físicos, estes compostos circulam no pla-
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neta Terra através dos ciclos biogeoquímicos1. Do total de carbono existente na ter-
ra, 99,95% está na forma inorgânica e 0,05% na forma orgânica, sendo que, deste 
último, 2/3 permanecem como turfa, gás ou petróleo e 1/3 encontra-se na matéria 
orgânica do solo, na água e na biomassa viva (Boina, 2008).

Os principais reservatórios de carbono são os oceanos (38.000 Pg de C), a 
atmosfera (730 a 750 Pg de C) e os ecossistemas terrestres, dentre estes, o solo 
(1.500 Pg de C), a vegetação (500 a 600 Pg de C) e os combustíveis fósseis (5.000 
Pg de C) (Prentice et al., 2001; Brandy; Weil, 1999 apud Olszevski et al, 2007).

O carbono circula na atmosfera, nos oceanos e na crosta terrestre em ciclos deno-
minados lento/geológico e rápido/biológico. Na Figura 01 estão representados os dois 
ciclos, o lento que opera na casa de milhões de anos e o rápido para o qual, segundo 
NASA (2010), há estimativas de que seja renovado na atmosfera a cada 20 anos.

Figura 01 – Ciclo do Carbono considerando as atividades antrópicas contemporâneas.
Fonte: Odum (1985) apud EMBRAPA (2010)

Estudos sobre a biomassa dos ecossistemas tropicais, sobretudo dos flores-
tais, são de grande interesse ecológico, possibilitando estimativas de fluxos e ba-
lanços de nutrientes nestes sistemas (Jordan & Uhl, 1978). Sua quantificação é 
função direta nos cálculos das emissões dos gases do efeito estufa, como também 
na determinação do estoque de carbono em sistemas naturais, e ainda, como Ma-
lhi et al (1999) apud Vieira et al. (2008) citam, as florestas tropicais comportam-se 
como grandes reservatórios de carbono. 

Alves et al. (1997) citam que para estimar as taxas de sequestro de carbono 
de uma floresta é necessário primeiramente conhecer o histórico de ocupação da 
área e definir se esta é uma floresta primária ou secundária, visto que a quantidade 
fixada de carbono é maior em florestas primárias. Entretanto, o processo de fixação 

1  São processos naturais que reciclam elementos em diferentes formas químicas do meio abiótico para os organis-
mos e vice-versa.
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de carbono ocorre com maior intensidade naquelas florestas em desenvolvimento, 
ou seja, nas secundárias. Quanto a isso, Zampar (2009) afirma que é importante 
conhecer a idade de regeneração para que se possa fazer estimativas de taxas 
anuais de fixação de carbono.2

As estimativas de biomassa de árvores podem ser obtidas pelos métodos 
direto e indireto. No método direto é feito o corte da árvore e realizada a pesagem 
da mesma, em seguida, dependendo do tipo de vegetal, pode-se identificar o per-
centual de massa que representa o carbono (Uhl et al., 1982; Brown et al., 1989).

O método indireto implica em realizar medições de diâmetro, altura e densida-
de das árvores de uma determinada parcela do terreno para, em seguida, os dados 
serem comparados com modelos testados. Após a identificação dos modelos mais 
adequados, são calculados os volumes por fórmulas indicadas para os grupos de 
classes diamétricas analisadas.

Quanto à estimativa da biomassa vegetal acima do solo (BVA), Zampar (2009) 
apresenta fórmulas alométricas desenvolvidas a partir de estudos de biomassa re-
alizados por métodos destrutivos em florestas do Brasil e do mundo (Tabela 01).

Tabela 01 – Equações alométricas e respectivos r² ajustados (quando informados) utilizadas nos cálculos de 
biomassa vegetal acima do solo (BVA) e biomassa vegetal das raízes (BVR) no levantamento realizado nas 

ilhas da região de Porto Rico, PR, Brasil. ρ = densidade da madeira; DAP= diâmetro a altura do peito; H=altura.

Espécies Equações alométricas r²

Com densidade conhecida BVA = exp {-2,187 +0,916 ln[ρ(DAP)²]}H -

Sem densidade conhecida BVA = exp {-1,996 + 2,320 ln(DAP)} 0,89

Todas BVR = exp { -1,085 + 0,925 ln (BVA)} 0,83

Fonte: Adaptado de Zampar (2009)

Outra forma de se obter a biomassa vegetal é calculando o volume de espé-
cimes arbóreas e daí obtendo-se o seu peso. Campos et al. (2001) apresentam um 
modelo para cálculo do volume de árvores nativas de uma Floresta Montana de 
Mata Atlântica onde: 

Para árvores com DAP de até 20 cm, a estimativa do volume foi obtida por:

V = 0,00005.DAP1,84209.H1,09375 (EXP(-2,18395 - tx1/dap)) (1 – (tx2 – Hc/DAP)0,18813)
Para árvores com DAP superior a 20 cm, a estimativa foi obtida por:

V = 0,00013.DAP1,81620.H0,77344(EXP(-7,37223 . tx1/dap)) (1 – (tx2 – Hc/DAP)0,32428)
Em que V é o volume em m³; DAP, o diâmetro à altura do peito; H, a altura 

total; Hc, a altura comercial; e tx1 e tx2, variáveis binárias. Assim, a combinação 0 
e 0 para tx1 e tx2 resulta em volume com casca do tronco, enquanto a combinação 
1 e 0 resulta em volume sem casca e a combinação 0 e 1 resulta em volume de 
galhos (vg).

 A quantificação da biomassa vegetal aérea também pode ser mensurada por 
2  1Pg (um pentagrama) equivale a 1015g ou um bilhão de toneladas.
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processos de geoprocessamento. Esta forma indireta de estimativa apresenta va-
lores muito semelhantes aos processos diretos. Cavallet & Paula (2009) comentam 
ainda que, quando se trata da biomassa de área de preservação permanente, há 
uma boa relação entre a estimativa do seqüestro de carbono via métodos diretos e 
via geoprocessamento. 

Fernandes (2007) argumenta que a quantidade de carbono estocado em uma 
determinada floresta é função direta da área que ela ocupa, do tipo de floresta e do 
estágio de crescimento da mesma.

Brietez et al. (2006) e Roderjan (1994) estabeleceram valores de quantidade 
de carbono estocado na biomassa vegetal acima do solo para algumas tipologias 
de Mata Atlântica, chegando às seguintes quantidades em Mg de C ha-1 (milhões 
de gramas de carbono por hectare):  Fase Inicial de Sucessão, 26,43; Fase Inter-
mediária de Sucessão, 82,70; Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 129,40; Floresta 
Ombrófila Densa Montana, 187,34; Floresta Ombrófila Densa Submontana, 187,34 
e Formações Pioneiras com Influência Fluvial, 81,89.

Cavallet & Paula (2009) citam que uma árvore absorve ou seqüestra em mé-
dia 0,8 Mg de CO2, até atingir o clímax, cujo período é de 20 a 40 anos.

Outro aspecto a ser apreciado é o da composição da BVT (Biomassa Vegetal 
Total), a qual é formada pela adição da BVR à BVA, logo a BVT=BVR+BVA. Cairns 
et al. (1997) fizeram uma revisão em 165 trabalhos com o objetivo de desenvolver 
uma equação para estimar a relação entre a BMA e a BVR, chegando à razão de 
0,26, ou seja, a BVR corresponde a aproximadamente 26% da BVA.

Além da BVT, é possível encontrar biomassa na composição da massa morta 
no ecossistema natural, denominado de necromassa. Este compartimento flores-
tal apresenta uma quantidade de biomassa equivalente a 10%-20% da biomassa 
florestal (BARBOSA & FERREIRA, 2009). Estes autores comentam sobre um redu-
zido número de pesquisas que tratam da quantificação de biomassa presente na 
necromassa em florestas tropicais. Cometam, ainda, sobre a uma grande variação 
nos valores apresentados por estas pesquisas: 42,8 t C.ha-1 (Summers, 1998), 48,0 
t C.ha-1 (Rice et al., 2004), 27,6 t C.ha-1 (Keller et al., 2004), ~16,6 t C.ha-1 (Pauletto, 
2006), 16,5 t C.ha-1 (Gerwing, 2002), 15,0 t C.ha-1 (Brown et al., 1995) e ~2,9 t C.ha-1 
(Scott et al., 1992), todos citados por (Barbosa & Ferreira, 2009).

Vale à pena salientar que Fearnside (2008), em trabalho que trata da quan-
tificação dos serviços ambientais de carbono na floresta amazônica, comenta que 
existe uma grande disparidade entre as estimativas de determinação da biomassa 
neste tipo de vegetação. Este fato se daria pela grande diversidade de metodolo-
gias empregadas nas pesquisas, na qualidade e quantidade de dados subjacentes 
e na validez da interpretação aplicada a estes números.

Ainda quanto à quantidade de carbono estocado em florestas, Soares & Oli-
veira (2002) estimaram que em populações de Eucalypitus grandis W. Hill ex-Mai-
den, 50% da biomassa aérea é constituída de carbono. Da mesma forma, ao se 
estimar a quantidade de carbono em floretas ombrófilas densas, Alves (2007) e 
Macdiken (1997) apud Zampar (2009) também considera que a quantidade de car-
bono presente na biomassa viva seja de 50%.

Existem várias pesquisas que estimam a quantidade da biomassa em flores-



8    – 4o Trimestre de 2013

tas ombrófilas densas. A Tabela 02 apresenta os resultados destas estimativas em 
três estados brasileiros.

Tabela 02 – Estimativas da biomassa vegetal de florestas ombrófilas densas em alguns estados brasileiros

Estado Mg/há
Rio de Janeiro 186,0

Paraná 327,6

Paraná 309,8

Paraná 307,5

São Paulo 338,4

São Paulo 279,5
Fontes: (Delamônica, 1994), (Jaster & Sanquetta, 2000), (Lacerda, 1999), (Roderjan, 1994), (Melo & Man-

tovani, 1994) e (Oliveira et al. , 2001)

Por fim, é importante salientar que quanto ao processo de seqüestro de car-
bono, o mesmo ocorre durante toda a vida de uma floresta, entretanto, quando 
esta se aproxima da sua maturidade, o seqüestro se reduz em função da redução 
de incorporação de biomassa vegetal associado à produção de CO2 resultante da 
respiração e da decomposição de biomassa.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

O Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante (CIMNC) é destinado ao 
treinamento de tropas do Exército Brasileiro. Quando solicitado, o CIMNC também 
é utilizado para treinamentos de militares da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasi-
leira e demais forças auxiliares.

Localiza-se na Região Metropolitana do Recife, inserida na mesorregião Zona 
da Mata (Microrregião Mata Setentrional Pernambucana) e delimitada pela seguin-
te moldura geográfica3 apresentada na Tabela 03.

A Tabela 03 – Moldura Geográfica do Campo de Instrução Mare-
chal Newton Cavalcante

Carta Topográfica Limites

Carta Temática para Transita-

bilidade de Blindados, CIMNC 

- PE, Folha Especial, Escala 

1:25.000 (Exército Brasileiro, 

1980).

Norte - 07º 46’ 12”

Sul - 07º 55’ 14”

Leste - 35º 02’ 47”

Oeste - 35º 09’ 08”

Os seus limites abrangem os municípios de Araçoiaba, Abreu e Lima, Camaragi-
be, Igarassu, Paulista, Paudalho e Tracunhaém (sendo estes dois últimos não perten-
centes à RMR) totalizando pouco mais de 7.000 ha de área (Guimarães, 2008).

3  Moldura Geográfica é a denominação dada aos paralelos e meridianos que tangenciam uma determinada área.
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Observa-se na Figura 02 uma imagem de satélite em que é possível identificar 
os limites desta área de estudo, evidenciando o contorno do CIMNC.

Figura 02 – Limites do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante em 2010.
Fonte: Google Earth, (2011) adaptado.

Métodos

A caracterização da área de estudo foi realizada através de revisão bibliográ-
fica de trabalhos que abordam a florística arbórea da mata localizada no interior do 
CIMNC. Procurou-se identificar o tipo de vegetação das mesmas e os estágios de 
recuperação que elas se encontram. Como parâmetro do estágio de recuperação, 
foi analisada a distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos.

Posteriormente, foram confeccionados dois mapas. Um com as diferencia-
ções de uso do solo e outro com a representação dos limites demarcados numa 
imagem de satélite.

Para confecção dos mapas foram usados os seguintes softwares: Google 
Earth Pro, Arq GIS 9.2, MicroStation SE e Acrobat Reader.

Em seguida foram levantados os limites da área militar, as edificações, as 
áreas úmidas, a vegetação rasteira (toda a vegetação observada que não fosse 
arbórea), a vegetação arbórea (composta por árvores agrupadas) e as áreas de 
nuvens que impediram a observação de parte dos fragmentos.
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    O trabalho foi realizado utilizando-se como base os arquivos digitais de 
levantamentos topográficos de área militar, originados no software MicroStation SE, 
compilados para o Software Arq GIS 9.2, embasando nos limites da área e em recor-
tes de imagens SPOT digitais originadas do software Google Earth Pro, na qualidade 
Premium, datadas de 2002 a 2009, convertidas  e georreferenciadas de “jpg” para 
“geotif” através do software Arq GIS 9.2, objetivando realizar o levantamento da ve-
getação. Por fim, foi incluída a legenda, o título e quatro coordenadas geográficas de 
cantos da área militar. Após a conclusão, os arquivos foram exportados para pdf.

 Para estimar a quantidade de carbono na biomassa florestal foram associa-
das ferramentas de geoprocessamento com levantamentos de campo, medindo-se 
a área estimada em função do estágio de evolução da floresta estudada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização Ambiental do CIMNC

O relevo do CIMNC é considerado forte ondulado, ou seja, existem várias 
elevações de pequenas amplitudes. O ponto mais alto é o morro de Miritiba, com 
254m de altitude, enquanto a região mais baixa encontra-se no leito do Riacho Ca-
tucá, com cerca de 60m de desnível em relação ao nível do mar.

Os solos da região onde se encontra o Campo de Instrução são represen-
tados pelos Latossolos e Podzólicos nos topos de chapadas e topos residuais; 
pelos Podzólicos com Fregipan, Podzólicos Plínticos e Podzóis nas pequenas de-
pressões dos tabuleiros; pelos Podzólicos Concrecionários em áreas dissecadas e 
encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas áreas de várzeas (Beltrão et al., 2005).

O clima é do tipo As’ segundo a classificação Köppen, ou seja, tropical chu-
voso com verão seco, com temperatura média anual de 25,2ºC nas medições re-
alizadas ao sul do CIMNC no município de Abreu e Lima e de 25,1º nas medições 
realizada a leste do CIMNC no município de Camaragibe. O período chuvoso tem 
início em fevereiro e término em outubro. O período mais quente abrange os meses 
de dezembro a março, enquanto o menos quente ocorre entre os meses de junho a 
setembro. A precipitação média anual é de 1.634.2 mm (Lamepe, 2010). 

As médias mensais da umidade relativa do ar na Região Metropolitana do 
Recife, oscilam entre 74% e 86%, com média anual de 80% (Pfaltzgraff, 2003).

A insolação anual média no CIMNC é de 2.556,4 horas por ano o que corres-
ponde a 34,27% do ano. Enquanto a evaporação – que gera a principal perda no 
balanço hídrico e que sofre as influências da insolação, da velocidade dos ventos 
e da temperatura do ar – apresenta valores médios anuais de 1.323,4 mm 2.264,0 
mm, em medições realizadas, respectivamente, com Evaporímetro de Piché e Tan-
que Evaporimétrico Classe A (Pfaltzgraff, 2003). 

A hidrografia do CIMNC é bastante diversificada. Existem vários riachos dentro 
dos seus limites, são eles: Riacho Catucá (maior e principal riacho do campo), Riacho 
Vargem d’Água, Riacho do Dobrão, Riacho d’Aldeia, Riacho Barrocas, Riacho Timbó, 
Riacho do Pilão, Riacho Pau Amarelo, Riacho Cabocá e Riacho Moreninha.

A microbacia do Riacho Catucá encontra-se totalmente inserida no CIMNC, desta-
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cando-se por ser uma área com cobertura vegetal de Mata Atlântica, caracterizada por 
apresentar os efeitos de uma antropização ocorrida no passado, revertido mais recente-
mente por um processo de regeneração natural (Guimarães, 2008). Os Riachos Catucá 
e Pilão fazem parte da Bacia Hidrogárfica do Rio Botafogo. É importante também obser-
var que o Riacho Catucá é a primeira denominação dada ao Rio Botafogo, importante 
por ter suas águas represadas para o abastecimento da Região Metropolitana do Recife.

Ainda com relação aos recursos hídricos existentes no CIMNC, destacamos a 
bacia do Rio Botafogo, que faz parte do grupo de bacias de pequenos rios litorâneos do 
estado de Pernambuco, denominado GL1(Figura 03). Este grupo de bacias apresenta 
uma área de aproximadamente 1.162,24 km², correspondendo a 1,17% da área total 
do Estado. Fazem parte deste grupo as bacias dos rios: Jaguaribe, Arataca, Botafogo, 
Igarassu, Timbó, Paratibe e Beberibe. A bacia do Rio Botafogo ocupa uma área de 200 
km² e possui 51 km de comprimento, sendo considerada a de maior importância para 
o abastecimento d’água da Região Metropolitana do Recife (Pernambuco, 1998), pois 
neste curso d’água encontra-se uma barragem integrante do Sistema Botafogo4. Esta 
barragem possui uma área máxima de espelho d’água de 1,79 km² e uma vazão média 
de 1,2 m³/s. A mesma é formada pelo represamento do Rio Catucá, o qual possui 24 
km de extensão e cuja área de drenagem possui 88 km², formando um reservatório 
com capacidade de 27.600 m³ (Pfaltzgraff, 2003).

Figura 03 – Mapa hidrográfico do CIMNC

4  O Sistema de Botafogo faz parte do Sistema Produtor de Água do estado de Pernambuco.
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De acordo com Beltrão et al (2005), em termo de águas subterrânea, o CIMNC está 
inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Fissural. O 
Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares dos Depósitos Aluvionares e da 
Formação Moura, enquanto o Domínio Fissural é composto de rochas do embasamento 
cristalino que engloba o sub-domínio rochas metamórficas, constituído do Complexo Ver-
tentes e do Complexo Salgadinho.

O Campo de Instrução possui uma represa denominada de Açude Campo Grande, 
com cerca de 200.000 m² de superfície Este reservatório é utilizado para o abastecimento 
interno e nas atividades de instrução em superfícies aquáticas.

A vegetação é predominantemente do tipo floresta subperenifólia, com partes de 
floresta subcaducifólia. A cobertura vegetal do CIMNC é a de mata secundária com a 
presença de 20 fragmentos de Mata Atlântica primitiva (Lima, 2004). Os referidos frag-
mentos podem ser identificados nas cartas topográficas que datam da década de 1960, 
contudo, as imagens mais atuais obtidas por satélite não permitem fazer uma distinção 
dos limites dos mesmos. Observa-se, ainda, que as áreas adjacentes aos fragmentos 
apresentam-se em pleno estágio de recuperação. Guimarães (2008) afirma que o méto-
do de recuperação de área degradada adotado no CIMNC, aparentemente involuntário, 
foi o de regeneração natural5.

Em estudo realizado por Rego (2004) em um fragmento de Mata Atlântica no 
interior do CIMNC, foi levantada a existência de 49 espécies arbóreas, sendo 47 
espécies nativas e 2 espécies exóticas, distribuídas em 43 gêneros e 26 famílias 
distintas. As dez espécies que apresentaram maiores Valores de Importância (VI)6, 
estão dispostas na seguinte ordem decrescente: Tapirira guianensis, Inga margina-
ta, Byrsonima sericea, Cupania racemosa, Eschweilera ovata, Schefflera moroto-
toni, Allophylus edulis, Campomanesia xanthocarpa, Machaerium aculeatum, Bro-
simum discolor (Rego, 2004). Na mesma pesquisa o autor apresenta a distribuição 
diamétrica7 do fragmento estudado (Figura 04).

Figura 04 – Distribuição diamétrica para os indivíduos arbóreos amostrados na área de estudo (0,25 ha). 
Classes DAP com amplitude de 5 cm, sendo    Classe 1 = 5cm e Classe 11 = 55cm. 

Fonte: Rego (2004).
5 - A regeneração florestal em pastagens abandonadas tem sido amplamente estudada na região da floresta Ama-

zônica, sendo a direção e velocidade de processo dependentes de vários fatores, como tempo de abandono, estado de 
degradação do solo, proximidade de fontes e propágulos e predação de sementes e plântulas (Uhl et al., 1988; Miriti , 1998, 
Nepstad et al. 1998; Granade , 2001 apud Silva Júnior, 2004).

6- O Valor de Importância é calculado pela seguinte expressão: VI = DR + FR + DoR, onde DR (Densidade Relativa) 
=[ ni (Número de Indivíduos da Espécie) / N (Número Total  de Indivíduos Amostrados na Área)] x 100; FR (Freqüência Rela-
tiva) = [FA (Freqüência Absoluta) /ΣFA] x100 e DoR (Dominância Relativa) = [AB (Área Basal da Espécie) / ABT (Área Basal 
de Todas as Espécies)]x 100.

7- A distribuição diamétrica consistiu na distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro, com intervalos de 5 cm, 
abrangendo o diâmetro mínimo de 4,93 cm e o máximo de 65,25 cm.
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Rego (2004) também cita que na análise da estrutura horizontal foram amos-
trados 218 indivíduos, representados por 49 espécies arbóreas em uma área de 
2.500 m² (0,25 ha), gerando uma área basal estimada em 23,08 m²/ha e uma den-
sidade total estimada de 872 indivíduos por hectare.

Feitosa (2004), Rego (2004) e Rocha et al. (2008) definem a mata do CIMNC 
como uma Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão. Contudo, ao se realizar o 
enquadramento desta mata pelos parâmetros definidos pela Resolução CONAMA 
Nº 31 de 07 de dezembro de 1994 (CONAMA, 1994), identificou-se que a mesma 
apresenta características próprias de uma mata em estágio médio de regeneração. 
Dentre as principais características que levam a este enquadramento estão: 
• DAP médio de 12,93cm, ou seja, DAP médio de 8 a 15cm.
• Ocorrência das espécies Tapirira guianensis, Bowdichia virgilioides Kunth e Sloa-

nea obtusifolia K.Schu (Rego, 2004).
• Fisionomia arbórea e/ou arbustiva predominando sobre a herbácea, podendo 

constituir estratos diferenciados; a altura média é de 6 a 15 metros.
• Trepadeiras, quando presentes, são predominantemente lenhosas
• Cobertura arbórea variando de aberta a fechada, com ocorrência eventual de 

indivíduos emergentes.

Serviços ambientais de manutenção dos estoques e de absorção de carbono

 Como o objeto de estudo encontra-se em estágio médio de regeneração, 
adotou-se o valor de 82,70 MgC/ha como quantidade de biomassa vegetal viva, 
que é a estimativa sugerida por Brietez et al. (2006) e por Roderjan (1994) para 
esta tipologia de Mata Atlântica em fase intermediária de sucessão.

Segundo Houghton et al. (2001) e Brown (2002) apud Barbosa (2009), para se 
obter a biomassa total faz-se necessário acrescentar o correspondente à quantida-
de de carbono estocada na serrapilheira, denominada estimativa de necromassa, a 
qual corresponde a 15% do valor da biomassa vegetal viva. Desta forma, sugere-se 
que a quantidade de carbono possa ser estimada conforme a Equação 1. 

QC = α. Af . Ec            
Eq. (1)

Onde QC = Quantidade de carbono (Toneladas de carbono); α = Constante 
de acréscimo da necromassa; Af = Área florestada (hectare) e Ec = Estimativa de 
carbono (Toneladas de carbono por hectare).

Para estimar a quantidade de carbono na vegetação rasteira utilizou-se a es-
timativa de 2,1 Mg de C ha -1, que corresponde ao valor médio encontrado para a 
tipologia caracterizada por pasto obtido por Tiepolo et al. (2002).

A Figura 05 apresenta representação gráfica dos tipos arbóreos dominantes 
no CIMNC. Observa-se que aproximadamente 5.400 ha do campo de instrução 
são caracterizados por terem uma cobertura florestal do tipo arbórea e 358 ha por 
serem cobertos por uma vegetação rasteira. Para os outros 1.612 ha cobertos por 
nuvens, constatou-se por observações de campo, que também têm uma cobertura 
vegetal tipo arbórea, logo, computou-se um total de 7.000 ha de cobertura arbórea.
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Observa-se na Figura 5 a estimativa do serviço ambiental climático de carbono estocado no CIMNC, sendo 
de aproximadamente 579.768 Mg de Carbono.

Tabela 04 – Estimativa de carbono estocado nas florestas no CIMNC em 2011

Tipo de Vegetação Área (ha) Estimativa de Carbono (Mg/ha)** Quantidade de Carbono (Mg) *

Mata Atlântica (estágio inter-

mediário de sucessão)
7.000 104,20 838.810,00

Vegetação rasteira 357 2,65 1.087,95

Total 839.897,95

* QC =α. A . Ec,  onde:
QC = Quantidade de Carbono (Toneladas de carbono); A = Área (hectare), Ec = Estimativa de carbono (Tonela-
das de carbono por hectare) e α = Constante de acréscimo da necromassa (15% da estimativa de carbono para 

biomassa viva).
** Valor obtido por Brietz et al (2006) acrescido de 26% relativo à BVR, conforme preconizam Cairns et al. (1997).

Com o objetivo de projetar as potencialidades da mata do CIMNC em seques-
trar carbono, estimou-se o seu comportamento num cenário futuro, ou seja, quando 
a mata alcançasse o seu clímax em termos de crescimento, tornando-se uma flo-
resta ombrófila densa em estágio avançado.

Para esta nova situação, tomou-se como parâmetros de análise da biomassa 
vegetal o valor médio dos dados contidos no Quadro 01, que é de 291 Mg/ha.  Já 
quanto à quantidade de carbono presente na biomassa vegetal viva adotou-se o 
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percentual de 50% preconizado por Soares & Oliveira (2002), Alves (2007) e Ma-
cdiken (1997) apud Zampar (2009), que equivale a 180,50 MgC/ha.

A Tabela 05 apresenta a estimativa do serviço ambiental climático de carbono 
estocado para um cenário em que a mata do CIMNC tenha alcançado uma maturi-
dade em termos de crescimento.

Tabela 05 – Estimativa de carbono estocado para o CIMNC em um cenário futuro.

Tipo de Vegetação Área (ha)
Estimativa de Carbono 

(Mg/ha)
Quantidade de Carbono (Mg) *

Mata Atlântica (Floresta 

Ombrófila Densa)
7.000 180,5 1.453.025,00

Vegetação rasteira 357
2,65 (Tiepolo et al., 

2002)*
1.087,95

Total 1.454.112,95

* QC =α. A . Ec,  onde:
QC = Quantidade de Carbono (Toneladas de Carbono); A = Área (hectare), Ec = Estimativa de carbono 

(Toneladas de carbono por hectare) e α = Constante de acréscimo da necromassa (15% da estimativa de 
carbono para biomassa viva).

Segundo Marland (2006), a soma global resultantes da queima dos combus-
tíveis fósseis e da produção de cimento no ano de 2005 resultaram na emissão de 
7,8 GtC na atmosfera. Isso significa que o carbono estocado na área de estudo 
equivale a 13,11 min de todas as emissões globais em um ano.

CONCLUSÕES

O atual estado de desenvolvimento da mata do CIMNC nos faz estimar o estoque 
de carbono em aproximadamente 839.897,95 Mg de C (Tabela 04), contudo, em um ce-
nário futuro, em que a mata assumisse a tipologia de mata ombrófila densa, poderíamos 
estimar esta quantidade em 1.454.112,95 Mg de C, ou seja, um incremento de 73% na 
quantidade de carbono estocada.

O sequestro de carbono é um processo capaz de mitigar os efeitos do aquecimento 
global. As medidas de conservação da biomassa florestal em escala regional também 
são capazes de gerar efeitos identificados in loco, como no caso dos microclimas apre-
sentados nas áreas de florestas.

No caso do CIMNC, observamos um significativo potencial de sequestro e de ma-
nutenção dos estoques de carbono a longo prazo. A área do campo de instrução foi 
delimitada e tutelada ao Exército Brasileiro na década de 40, desde então, o cenário de 
pasto e cana-de-açúcar deu lugar a uma mata ombrófila densa com perspectiva de ama-
durecer e tornar-se mais exuberante e potencialmente capaz de absorver mais carbono.

Vale salientar que o Exército Brasileiro possui sob sua tutela mais de 22.352 km² 
em áreas de treinamento e aquartelamentos em território brasileiro (Guimarães, 2008), 
uma área superior a do estado de Sergipe e a alguns pequenos países. Estas áreas são 
vigiadas e o Exército, por conta da especificidade de suas atividades atua de forma a 
mantê-las preservadas e em regeneração. 
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RESUMO

Em geral, dados oriundos de diferentes regiões espectrais fornecem informa-
ções adicionais para o observador. Este artigo estuda a fusão de imagens das re-
giões da luz visível e do infravermelho. São aplicadas várias técnicas de fusão nas 
imagens originais a fim de analisar os efeitos imputados pela combinação de medi-
das de informação “relevantes”, bem como de outros parâmetros como métodos de 
decisão de fusão. Os resultados são, objetivamente e subjetivamente, comparados 
visando selecionar combinações ótimas de parâmetros para a fusão.Também é 
realizada a análise dos efeitos de algoritimos de compressão nas imagens fonte e 
combinadas. A ideia é avaliar a qualidade subjetiva das imagens combinadas, bem 
como estimar a taxa mínima de bits necessária para se transmitir apenas uma ima-
gem combinada e ambas imagens fonte.

Palavras-chave: fusão de imagens, multiresolução, avaliação objetiva, ava-
liação subjetiva

ABSTRACT

In general, data from different spectral regions convey additional quality infor-
mation to the observer. This article studies fusion of infrared and visible light images. 
Several fusion techniques are applied to the original images, in order to evaluate 
the effects inflicted by the combination of “relevant” information measures, and other 
parameters, such as fusion decision methods to the fused image. The results are, 
objectively and subjectively, compared in order to find optimal parameter combina-
tions for fusion of infrared and visible imagery.  Another contribution of this work is 
the analysis of the effects inflicted by image compression algorithms on the source 
and fused images. The idea is to assess the fused images subjective quality, as well 
as the minimum necessary bit rate to transmit just one previously fused image, and 
to transmit both compressed source images.  

Keywords: Image fusion, multiresolution, objective analysis, subjective analysis.
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INTRODUÇÃO

Avanços nas tecnologias sensoriais em campos de aplicação tais como, sen-
soriamento remoto, diagnósticos médicos, visão computacional e áreas militares 
resultam em um grande aumento da quantidade de dados disponíveis para aná-
lises posteriores. A fusão de imagens oferece uma maneira eficaz de reduzir este 
volume crescente de informações e, ao mesmo tempo extrair e representar todas 
as informações úteis de múltiplas imagens em uma única imagem contendo dados 
mais precisos e confiáveis comparados às imagens fonte. 

O objetivo da fusão de imagens é combinar as informações oriundas de vários 
tipos de sensores (multisensor ou multimodal), de cenas adquiridas em diferentes 
períodos de tempo (multitemporal), de cenas capturadas com diferentes distâncias 
focais (multifocus), e/ou de cenas capturadas de diferentes pontos de vista (multi-
view) em apenas uma imagem.  Esta deve apresentar um grau de “qualidade” que 
não pode ser obtida, isoladamente, por cada uma das imagens fonte. Entende-se, 
nesse caso, que o termo qualidade se refere ao tipo de informação que a imagem 
combinada apresenta, que varia com o tipo de aplicação (Flusser, 2007).

Em geral, dados oriundos de regiões espectrais diferentes aumentam a quan-
tidade (e a qualidade) de informação para o usuário final. Sempre que tais imagens 
forem combinadas de maneira adequada, a imagem combinada (resultante) pode 
se transformar em uma ferramenta importante que vai oferecer mais informações 
do que duas imagens isoladas em suas respectivas faixas de frequência.

A análise da qualidade das imagens resultantes de algoritmos de fusão é ne-
cessária. No entanto, esta tarefa é dificultada pela impossibilidade de comparação, 
no caso de fusão de imagens de regiões espectrais diferentes, com as imagens 
originais, inviabilizando – na maioria das vezes - o uso de métricas totalmente refe-
renciadas. Além disto, o uso de apenas um tipo de medida pode não ser eficiente 
para analisar a qualidade da imagem combinada (Xydeas, 2002), (Wang, 2002) e 
(Sadjadi, 2005). Desta forma, a inspeção visual é fundamental para avaliar a quali-
dade das imagens geradas pelos diferentes métodos de fusão (Sadjadi, 2005).

Este artigo emprega diferentes técnicas de fusão de imagens, variando as 
medidas de informação relevantes nas faixas da luz visível e do infra-vermelho a 
fim de estipular uma combinação ótima de parâmetros de fusão entre imagens des-
tas diferentes faixas de frequência. 

A segunda parte deste artigo se destina à análise dos efeitos da compressão 
nas imagens fundidas e imagens fonte, utilizando métodos de avaliação objetivas 
e subjetivas. Os padrões JPEG-2000 (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC 
15444-1:2004) e H.264/AVC INTRA (ITU-T,ISO/IEC JTC1) foram utilizados na codi-
ficação das imagens fonte e fundida.

FUSÃO DE IMAGENS

Em geral, o processo de fusão é divido em duas etapas: o registro da imagem 
(image registration) (ZITOVA, 2003), que mapeia as imagens em um único sistema 
de coordenadas, e a combinação de atributos das imagens (e.g. intensidade dos 
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pixels, cores, etc.) (Flusser, 2007). Este artigo aborda a fusão de imagens obtidas 
de dois tipos de sensores. Neste caso, a captura das imagens ocorre em diferen-
tes comprimentos de onda usando-se sensores que podem apresentar resoluções 
espaciais diferentes, faixas dinâmicas diferentes e campos de vista (field-of-view, 
FOV) diferentes.

Técnicas de Fusão de Imagens
A maneira mais simples de fusão de imagens é a combinação linear pondera-

da (1), que é de fácil implementação e rápida execução

onde  é a imagem combinada,  e  são escalares e  
e   são as intensidades dos pixels nas coordenadas  nas imagens fonte. 

No entanto, apesar da baixa complexidade computacional, as imagens re-
sultantes desse processo de fusão apresentam baixo contraste e baixo nível de 
detalhes (Figura 1(c)). Estes problemas podem ser reduzidos a partir de uma se-
leção “ótima” dos pesos wA e wB, usando a técnica denominada PCA (Principal 
Component Analysis) (Richards, 1984). Esta técnica determina, usando a matriz de 
covariância para as duas imagens, os valores dos pesos de forma a maximizar a 
variância do valor da intensidade na imagem fundida. O método usa como medida 
de relevância (ou de interesse) a variância global, sempre estipulando um peso 
maior para a imagem fonte que apresenta a variância mais alta. Este fator deixa o 
método suscetível a ruído, a “dead pixel” (ocorrência muito comum em sensores na 
região do infra-vermelho), e outros artefatos indesejáveis que aumentam a variân-
cia total da imagem fonte. 

Figura 01 – UN CAMP, frame 16 (a) visível; (b) IV; (c) resultado da fusão.
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Estudos mostram que o Sistema Visual Humano (SVH) contém “canais sin-
tonizados” em um conjunto de frequências espaciais e orientações (detalhes ver-
ticais, horizontais, etc). Uma cena do mundo real pode conter objetos de vários 
tamanhos e estes apresentando pontos de interesse (detalhes) de diferentes ta-
manhos. Além disto, os objetos podem estar localizados a distâncias distintas do 
observador. Assim, qualquer método que seja aplicado a apenas uma escala (espa-
cial) pode desprezar importantes informações contidas em outras escalas. O méto-
do piramidal representa as informações localizadas no espaço (diferentes escalas) 
e na frequência. O esquema da imagem piramidal consiste em uma série de cópias 
filtradas por filtros passa-baixas e passa-altas da mesma imagem em diferentes 
escalas (Sadjadi, 2005). 

Os métodos de multi-resolução são de alta complexidade computacional 
e tendem a apresentar variações locais de contraste (bordas) nas diferentes 
resoluções e orientações. Este tipo de algoritmo produz imagens com contraste 
elevado, com as bordas preservadas e apresentando mais informações relevantes 
de ambas as imagens fonte. Como o SVH é sensível a variações locais de contras-
te (bordas), que representam transições rápidas na imagem e, em geral, delimitam 
os objetos, um método de fusão que use a informação de bordas é bastante dese-
jável. Os métodos de fusão que usam algoritmos de multi-resolução permitem que 
pontos característicos das imagens sejam tratados em diferentes escalas e orien-
tações. Além disto, nas bordas os valores dos coeficientes (e.g. da wavelet) são, 
em geral, elevados. Os métodos de multi-resolução, em particular os que usam a 
transformada wavelet são os que produzem os melhores resultados no processo de 
fusão de imagens (Ghantous, Ghosh e Bayoumi, 2008).

Os dois métodos usados neste artigo para análise e representação das ima-
gens fonte foram a Transformada Wavelet Discreta (DWT) (Mallat, 1989) e a Trans-
formada Wavelet Complexa de Árvore Dupla (DT-CWT) (Kingsbury, 2000).

Métodos de fusão multi-resolução pixel-a-pixel
A Figura 2 ilustra o processo de fusão de imagens usando técnicas de multi-

-resolução (MR). O processo aplica a transformada (DWT) nas imagens originais (xA 
e xB), seguida de alguma regra de fusão (representada pelos blocos denominados 
similaridade e atividade), resultando em uma representação desta combinação no 
domínio da transformada (yF). A imagem fundida, xF , é obtida aplicando-se a trans-
formada inversa (IDWT) na representação desta combinação, onde yA e yB , são os 
coeficientes da wavelet das imagens A e B, respectivamente, no domínio da transfor-
mada. A medida de atividade, que denota o nível de relevância de cada coeficiente, e 
a de similaridade, que quantifica o grau de correlação entre os coeficientes das duas 
imagens, populam os mapas de decisão e fusão. Os mapas de decisão e fusão de-
terminam a combinação dos coeficientes da transformada. Cada coeficiente da trans-
formada (ou um conjunto de coeficientes dentro de uma janela) é processado um a 
um (pixel-a-pixel). A seguir, é apresentada uma análise mais detalhada do processo.
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Figura 02 – Processo de fusão de imagens pixel-a-pixel.

O bloco da transformada wavelet (DWT) calcula as decomposições multi-re-
soluções das imagens fonte. Pode-se definir o tipo da decomposição (wavelets ou  
wavelets complexas), os filtros utilizados e o número de níveis de decomposição. 
Uma grande parte da pesquisa em fusão de imagens tem dado ênfase no processo 
de escolha da representação MR que facilite a seleção e a combinação de regiões 
de interesse relevantes para a aplicação desejada (Ghantous, 2008).

Seja  o índice do coeficiente da wavelet, onde  indicam a posição espacial em 
uma dada banda de frequência (orientação),  indica o nível de decomposição, e  a 
banda de frequência.

Para o cálculo do grau de atividade ( e ) dos coeficientes da wavelet  e  de 
cada imagem, ou seja, o nível de importância (ou relevância) para uma particular 
aplicação de fusão de imagens, foram consideradas as seguintes medidas que 
operam em cada nível , em cada banda de orientação , e localização :
• Valor Absoluto (VA) de cada coeficiente;
• Valor Absoluto (VA-Janela), em uma janela 3 x 3 centrada em cada coeficiente, a 

medida de atividade é dada pela soma do valor absoluto de todos os coeficien-
tes dentro dessa janela;

• Frequência espacial (FE) da sub-imagem;
• Filtro de Classificação (FC), em uma janela 3 x 3 centrada em cada coeficiente, 

a medida de atividade é dada pelo o coeficiente de maior valor absoluto dentro 
dessa janela;

• Filtro de mediana (FM), para um tamanho de janela  
3 x 3 , é obtido o valor do filtro de mediana para cada coeficiente.

A medida de similaridade , em cada nível , em cada banda de orientação , e 
localização , é determinada com o propósito de quantificar o grau de correlação en-
tre as imagens fonte. A correspondência ou similaridade entre os coeficientes das 
transformadas das imagens originais são expressos em termos de uma medida de 
correlação local sobre a vizinhança das amostras. Analisando a medida de simila-
ridade, podemos determinar o quanto as fontes diferem, usando tal resultado para 
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ponderar a decisão (Piella, 2003).
O bloco denominado decisão, é o ponto chave para a fusão das imagens, uma 

vez que determina como os coeficientes serão combinados pelo processo de fusão. 
As opções consideradas neste artigo são apresentadas a seguir (Piella, 2003):
• Média dos coeficientes (M), o valor de yF (coeficiente da wavelet) é dado pela 

média dos coeficientes yA e yB ;
• Máxima seleção (MS), o valor de  yF é dado pelo maior valor de medida de 

atividade de cada sub-imagem;
• Máxima seleção (MSA), semelhante a opção anterior, sendo que a medida de 

atividade de todas as sub-bandas de cada nível  são somadas e consideradas 
como uma única medida de atividade, ou seja, aplica-se a mesma regra de 
decisão para todas as sub-bandas;

• Combinação ponderada (CPMS), o valor de yF é obtido por uma combinação 
ponderada em que os pesos são determinados com base na medida de simila-
ridade;

• Combinação ponderada (CPMA) o valor de yF é dado pela combinação ponderada 
de yA e yB em que os pesos de ponderação são os valores das suas respectivas 
medidas de atividade.

O módulo de fusão realiza a combinação dos coeficientes wavelet das 
imagens fonte de acordo com as regras de fusão acima estabelecidas.

Métodos de fusão multi-resolução região-a-região
Este tipo de método visa combinar regiões e não somente pixels. Uma das 

vantagens é que o processo de fusão fica menos suscetível ao ruído e produz me-
nos efeitos de blurring. Desta forma, podem-se identificar os pontos de interesse 
nas imagens, e aglutiná-los em regiões usando algoritmos de segmentação. A Figu-
ra 3 mostra o processo de fusão de imagens região-a-região. Este processo é uma 
extensão do processo de fusão de imagens do tipo multi-resolução pixel-a-pixel. 
Uma versão deste tipo de método é apresentado em (PIELLA, 2003). 

Figura 03
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A principal diferença consiste na inclusão de um bloco de segmentação que usa 
as duas imagens fonte para obter um único mapa de segmentação (R), que repre-
senta as regiões afim de ambas as imagens. Um algoritmo de segmentação é aplica-
do às imagens xA e xB,, e combinado de forma a gerar um único mapa de segmenta-
ção em diferentes níveis de decomposição, . As medidas de atividade e similaridade 
são computadas para cada região a cada nível de decomposição, k. Estas medidas 
são integradas produzindo um mapa de decisão, , que por sua vez vai determinar a 
combinação (fusão) dos coeficientes das imagens fonte, resultando na imagem xF .

RESULTADOS DAS COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS

A seguir, são apresentados resultados selecionados das simulações. Um dos 
problemas enfrentados por este trabalho de pesquisa foi a obtenção de imagens 
(vídeos) nas duas regiões espectrais. Nas simulações foram utilizados o frame 16 
dos vídeos UN CAMP(Figura 01), e o frame 21 dos vídeos OCTEC (Figura 04) nas 
regiões da luz visível e do infra-vermelho (Imagefusion, 2010).

Figura 04 – OCTEC, frame 21 (a) visível; (b) IV.

Avaliação objetiva. As métricas utilizadas para análise dos resultados foram: 
desvio padrão, entropia, gradiente médio, informação mútua, métrica com base no 
índice de qualidade da imagem (Qp) proposta em (Piella, 2003) e a métrica (Qabf) 
introduzida em (Xydeas, 2002) que mede a quantidade de informação transferida 
das imagens fonte para a imagem fundida.

Um problema da análise objetiva é saber se as imagens fundidas conseguem 
exibir as informações relevantes contidas nas duas imagens. Além das análises 
objetivas, são apresentados os resultados das análises subjetivas, uma vez que a 
avaliação perceptual permanece como o método mais confiável de análise da qua-
lidade da fusão de duas imagens.

Avaliação subjetiva. Os testes exibiram as imagens fonte para os obser-
vadores, e em seguida as imagens fundidas com as diferentes combinações de 
parâmetros. Os resultados do MOS (Mean Opinion Score) são apresentados nas 
Tabelas 3 e 5. Cada observador associou uma nota variando de 5 a 1, correspon-
dendo à qualidade (excelente, boa, regular, pobre, ruim) de cada imagem fundida.

As imagens fundidas foram geradas a partir de várias combinações de 
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regras de fusão, diferentes variações das medidas de atividade e decisão apre-
sentadas. Todas as combinações foram consideradas para os processos de 
fusão multi-resolução pixel-a-pixel (FP) e para os processos de fusão região-a-
-região (FR), usando métodos de MR. Um terceiro tipo de combinação de fusão 
(FRP) é proposto neste artigo, onde as imagens aproximadas são processadas 
região-a-região e as imagens de detalhe (sub-imagens) pixel-a-pixel.

Foram efetuadas simulações com 2, 4, 6 e 8 níveis de decomposição 
utilizando a DWT (Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Com-Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Com-
plex Wavelet Transform). A partir dos resultados, observamos que o número de 
níveis de decomposição pode influenciar no desempenho da fusão de imagens. 
Entretanto, o uso de mais níveis de decomposição não produz resultados tão su-
periores que justifiquem o uso de mais níveis de decomposição. As simulações 
foram realizadas usando 4 níveis de decomposição por terem apresentando 
bons resultados para as imagens testadas.

Diversos tipos de filtro foram implementados para todos os casos com o 
propósito de analisar a influência dos filtros. Imagens combinadas com bordas 
pouco definidas foi um dos efeitos notados da aplicação de diferentes filtros. Os 
que apresentaram os melhores resultados foram o filtro biortogonal (MALLAT, 
1989) para DWT e o filtro simétrico próximo (Kingsbury, 2000) para DT-CWT.

Testes subjetivos e objetivos foram empregados na análise dos resultados 
das imagens fundidas para todas as 8 (oito) combinações para a seleção das 
melhores medidas de atividade, considerando os três tipos de fusão: FP, FR e 
FRP. O critério de decisão utilizado é o de Máxima Seleção (MS) para todos os 
casos. Assim, de acordo com os testes subjetivos, as 3 (três) melhores combi-
nações utilizando diferentes medidas de atividade foram selecionadas, e são 
apresentadas nas Tabelas 1 e 2, para as imagens OCTEC e UN CAMP, respec-
tivamente. A DT-CWT foi a transformada escolhida, por apresentar os melhores 
resultados nas diversas combinações. Os tipos de fusão selecionados pelos 
testes subjetivos foram o FP e o FRP.

Tabela 01. Combinações de Parâmetros para seleção de  Medidas de Atividade - imagem OCTEC
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Tabela  02. Combinações de Parâmetros  para seleção de  Medidas de Atividade - imagem UN CAMP

Em seguida, 20 (vinte) combinações de métodos de decisão foram testadas em 
conjunto com os parâmetros descritos nas Tabelas 01 e 02. A Tabela 03 apresenta 
a melhor combinação para a imagem OCTEC de acordo com os testes subjetivos. A 
partir dos resultados da avaliação perceptual para a mesma imagem, foram selecio-
nados os valores correspondentes das métricas objetiva (Tabela 03). É importante 
ressaltar que tais valores não são os melhores de acordo com cada métrica. Neste 
caso, não houve uma correlação direta entre os resultados das avaliações objetiva e 
subjetiva. Ou seja, nenhuma das medidas objetivas foi capaz de associar as melho-
res notas aos resultados escolhidos pelos observadores humanos.

Tabela 03. Melhor combinação de parâmetros para a imagem OCTEC

A Tabela 04 apresenta o conjunto de parâmetros (métodos de MR e medidas) 
que combinados resultaram nas melhores imagens fundidas de acordo com as 
análises subjetivas para a imagem UN CAMP. Enquanto que os resultados da ava-
liação objetiva estão apresentados (Tabela 04). Desta vez, as melhores medidas 
objetivas têm associação com os resultados escolhidos pelos observadores huma-
nos. Embora nenhuma delas tenha se destacado.
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Tabela 04 – Melhores combinações de parâmetros para a imagem UN CAMP

A imagem resultante para a combinação de algoritmos da Tabela 03 das ima-
gens fonte OCTEC nas regiões da luz visível e do infra-vermelho é apresentada na 
Figura 05. Analisando os valores da Tabela 04, a Combinação 2 apresenta altos 
valores de entropia, os melhores resultados para as métricas Qabf e Qp, e bons 
resultados nas outras métricas. A imagem resultante desta combinação é apresen-
tada na Figura 06. 

Figura 05 – Imagem resultante da melhor Combinação da Tabela 3 – OCTEC
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Figura 06 – Imagem resultante da Combinação 2 da Tabela 4 - UN CAMP

RESULTADOS DA COMPRESSÃO DAS IMAGENS

Uma segunda etapa deste artigo estuda os efeitos causados por padrões de com-
pressão nas imagens nas duas regiões espectrais e na imagem fundida. O objetivo neste 
caso é avaliar a qualidade das imagens fonte comprimidas e da imagem fundida compri-
mida em duas situações. Por exemplo, as imagens oriundas de dois tipos de sensores são 
codificadas e transmitidas, e no lado do receptor são fundidas.  Outras aplicações podem 
necessitar apenas da imagem fundida. Em ambos os casos, a avaliação subjetiva dos efei-
tos da compressão é bastante útil.

As imagens nas regiões do visível e do infra-vermelho são comprimidas por codifi-
cadores de imagem como o H.264/MPEG-4 AVC INTRA (ITU-T, ISO / IEC JTC1) e JPEG-
2000 (ISO / IEC 15444-1: 2004 ) após serem decodificadas são combinadas pelo conjunto 
de técnicas determinados anteriormente para cada imagem fonte. O resultado é compara-
do, via análise subjetiva, com a imagem fundida a partir das imagens fonte originais (sem 
compressão) codificadas pelos mesmos padrões.

As imagens fundidas “ótimas” resultantes das avaliações objetivas e subjetivas 
apresentadas na Figura 05, para OCTEC, e Figura 06, para UN CAMP, são codifi-
cadas pelos padrões de codificação JPEG-2000 e H.264/AVC INTRA. Tais imagens 
são convertidas para o formato YUV 4:0:0 para serem processadas pelo codifica-
dor H.264/AVC, perfil High (HP), nível 4,0, no modo Intra. As taxas de compressão 
analisadas foram de 0,25 bpp, 0,5bpp, 1,0 bpp, 1,5 bpp,  2,0 bpp, 2,5 bpp, 3,0 bpp 
e 3,5 bpp para a imagem fundida OCTEC (Figura 05) e as taxas de compressão 
de 0,25 bpp, 0,5bpp, 1,0 bpp, 1,5 bpp e 2,0 bpp para a imagem fundida UN CAMP 
(Figura 06).  Essas taxas são diretamente definidas no software JPEG-2000 (KAKA-
DU, 2010). Para o H.264/AVC deve-se variar os valores do parâmetro QP (passo de 
quantização), de modo a atingir os valores mais próximos aos estipulados. 

Por meio de análises subjetivas, concluímos que os valores mínimos de taxa de com-
pressão para a imagem fundida OCTEC é de 2,0 bpp e para a imagem fundida UN CAMP 
é de 1,0 bpp  para que o resultado da fusão seja considerado idêntico tanto com ou sem 
compressão, segundo a avaliação subjetiva.

A partir das taxas de compressão determinadas, codificamos os pares de imagens 
visíveis e infra-vermelhas das imagens OCTEC (Figura 04) e UN CAMP(Figura 01 (a) e 
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(b)), utilizando os mesmos padrões de codificação e diferentes combinações de taxas de 
compressão apresentadas nas Tabelas 05 e 06, de modo que a soma das taxas seja igual 
ou menor que as taxas determinadas anteriormente para cada imagem. Em seguida, com-
binamos as imagens codificadas por meio do conjunto de técnicas utilizadas para obter as 
imagens fundidas apresentadas na Figura 05, para OCTEC, e Figura 06, para UN CAMP, 
respectivamente.

As imagens fundidas resultantes das combinações das Tabelas 05 e 06 são com-
paradas, via análise subjetiva, com as imagens fundidas comprimidas (OCTEC com 
2,0 bpp e  UN CAMP com 1,0 bpp). As combinações que não apresentaram diferenças 
perceptíveis subjetivamente em relação às imagens fundidas originais para imagem 
OCTEC estão detacadas na Tabela 05; e para imagem UN CAMP na Tabela 06, as 
outras imagens apresentaram artefatos relevantes.

Analisando os demais resultados para imagem OCTEC, verificamos que aumen-
tando a taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA, a imagem apre-
senta artefatos, tais como efeito de blurring notado na Figura 07 (a), em que o chão da 
cena aparece claramente borrado. As degradações nas imagens são cada vez mais 
visíveis quando a taxa de bits é diminuída na codificação das imagens visíveis com o 
decodificador H.264/AVC INTRA  Figura 07 (b).

Figura 07 – OCTEC: (a)Combinação 7 - Imagem com efeito de blurring, (b)Combinaçao 12 - Perda de Deta-
lhes da Tabela 05.

Para os outros resultados da imagem UN CAMP, observamos que valores 
maiores de taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA também in-
fluenciam a qualidade das imagens reconstruídas. Para este caso, as degradações 
são mais visíveis quando usamos taxas menores utilizando o padrão H.264/AVC 
INTRA para codificar as imagens infra-vermelhas (Figura 08).

Figura 08 – UN CAMP: (a) Combinação 4 e (b) Combinação 8 da Tabela 6
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Considerando o caso isolado em que para a codificação da imagem OCTEC 
infra-vermelha utilizando valores baixos de taxas de compressão e o padrão H.264/
AVC INTRA, a imagem reconstruída apresentou nítidas degradações de qualidade. 
Para todas as outras combinações, as taxas mínimas necessárias para representar 
as imagens na região do infra-vermelho são sempre inferiores às da região da luz 
visível, sem que a informação “útil” de cada região seja afetada pelos eventuais 
artefatos de codificação. 

CONCLUSÕES

 Este artigo mostrou a complexidade de se projetar uma técnica universal 
capaz de atender as necessidades de todas as aplicações de fusão de imagens, 
principalmente quando tais imagens são oriundas de regiões espectrais diferentes. 
Os resultados das melhores combinações para as imagens fonte obtidos, por meio 
de uma extensa análise subjetiva de parâmetros, mostram que os resultados das 
métricas objetivas para fusão de imagens disponíveis na literatura não correspon-
dem eficientemente à percepção visual. Tal limitação deve-se ao fato da ausência 
de uma imagem “verdadeira” (ground-truth) que sirva como referência para os re-
sultados dos algoritmos de fusão de imagens. 

O tipo de fusão proposto neste artigo, em que as imagens aproximadas são 
tratadas região-a-região e as imagens de detalhe são tratadas pixel-a-pixel foram 
os que apresentaram os melhores resultados. As medidas de atividade e proce-
dimentos de combinação das imagens fonte foram determinadas de acordo com 
cada imagem fonte por meio dos testes subjetivos.

Foi realizada a codificação das imagens usando codificadores H.264/AVC e 
JPEG-2000 com o propósito de analisar e determinar a taxa mínima de bits das 
imagens fonte e fundida de modo que não causasse artefatos de codificação per-
ceptualmente visíveis. Análises subjetivas indicaram que as imagens fundidas po-
dem ser comprimidas com taxas de bits relativamente baixas, sem comprometer a 
qualidade visual das imagens. A taxa mínima de depende das características (e.g. 
textura) da imagem fundida.

Com base na taxa mínima de compressão determinada para as imagens fun-
didas, as imagens fonte foram codificadas usando várias combinações de taxas. 
Avaliações subjetivas indicaram que as taxas mínimas necessárias para a trans-
missão das imagens na região do infravermelho sem que haja degradações per-
ceptíveis visualmente são inferiores às taxas de bits utilizadas na codificação das 
imagens na região da luz visível, o que é uma conclusão bastante previsível. Além 
disto, o padrão JPEG-2000 apresentou um desempenho superior ao do codificador 
H.264/AVC, produzindo imagens com menos artefatos com taxas de bits inferiores.
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RESUMO

Este trabalho apresenta estudos sobre o comportamento de pilares curtos de 
concreto armado confinados externamente com folhas unidirecionais de compósito 
de resina e fibras de carbono para instalações de infraestrutura de transportes. 
Abordam-se os tipos e propriedades dos materiais compósitos de resina e fibras 
de carbono, a influência de parâmetros no comportamento de pilares confinados e 
suas curvas tensão-deformação e modos de ruptura. Constata-se o efeito favorável 
do uso dos materiais compósitos de resina e fibras de carbono no confinamento do 
núcleo de concreto de pilares de concreto armado.

 
Palavras-chave: Reforço, Pilares, Concreto Armado, Fibras de Carbono.

ABSTRACT

This paper presents a bibliographic review about the behavior of reinforced 
concrete short columns externally confined with carbon fibers reinforced polymers 
unidirectional sheets for transportation infrastructure facilities. The types and pro-
perties of carbon fiber reinforced polymers materials, the influence of parameters on 
the columns confined behavior and their stress-strain curves and modes of rupture 
are showed. It is verified the favorable effect of the use of carbon fiber reinforced 
polymers materials on the concrete core confinement of the concrete columns.

Keywords: Strengthening, columns, reinforced concrete, carbon fibers.

INTRODUÇÃO

Quando uma estrutura não tem mais capacidade de resistir com segurança 
aos esforços a que está submetida ou quando há aumento do seu carregamento, é 
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necessário reabilitá-la ou reforçá-la.
O aumento da seção transversal, a protensão externa e a colagem da chapa 

de aço com resina epóxi são métodos convencionais de reforço estrutural. A aplica-
ção de estribos externos pré-tracionados, a adição de vergalhões ou perfis metáli-
cos colados com resina epóxi e a incorporação de novos elementos estruturais são 
métodos menos freqüentes, porém ainda utilizados.

A procura de materiais mais duráveis, resistentes e leves para serem utiliza-
dos no reforço estrutural tem se intensificado nas últimas décadas. Neste contexto, 
os materiais compósitos de resina e fibras, inicialmente desenvolvidos para aplica-
ções nas indústrias aeroespacial, automotiva, naval, de equipamentos esportivos e 
armamentos, passaram a ser, cada vez mais, utilizados nas obras de construção, 
em especial, no reforço de estruturas de concreto. Eles apresentam alta resistência 
e durabilidade, além de serem leves e fáceis de manusear e instalar.

A viabilidade técnico-econômica dos materiais compósitos tem sido compro-
vada em estudos teóricos e experimentais, bem como em aplicações práticas, as 
quais têm aumentado consideravelmente desde os anos 90, quando o Japão come-
çou a aplicar esta técnica em suas edificações para resistirem aos abalos sísmicos. 

Vários são os tipos de resinas e fibras cuja escolha deve ser feita em função 
das suas características e propriedades e da aplicação estrutural a que se destina. 

Os compósitos de resina e fibras apresentam diversas vantagens, dentre as 
quais, destacam-se: elevada resistência à tração na direção das fibras, boa re-
sistência à corrosão, aos ataques químicos e às cargas dinâmicas, baixo peso 
específico (cerca de um quarto do peso específico do aço), boa capacidade de 
deformação, e disponibilidade em várias formas, tipos e dimensões. Estas vanta-
gens facilitam e reduzem custos de aplicação desses materiais e permitem que os 
compósitos apresentem grande versatilidade para aplicações na Engenharia.

A rapidez na execução do reforço sem que seja necessário interromper com-
pletamente a utilização da estrutura é, sem dúvida, uma das maiores vantagens da 
utilização dos compósitos de resina e fibras.

Por outro lado, os materiais compósitos apresentam como desvantagens: 
comportamento linear–elástico até a ruptura, ao contrário do aço, causando possí-
vel redução de ductilidade em elementos estruturais; anisotropia; maior custo em 
relação ao aço; coeficiente de dilatação térmica bem diferente do concreto; e não 
podem ser expostos a altas temperaturas, já que as resinas utilizadas na sua cola-
gem ao elemento estrutural geralmente começam a perder resistência a tempera-
turas em torno de 70 oC (Carneiro, 2004).

Este trabalho aborda o comportamento estrutural de pilares de concreto ar-
mado reforçados externamente com folhas unidirecionais de compósito de resina e 
fibras de carbono.

MATERIAIS COMPÓSITOS DE RESINA E FIBRAS DE CARBONO

Materiais compósitos são materiais cuja estrutura é constituída por uma com-
binação de dois ou mais produtos não solúveis entre si. Um dos seus produtos é 
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chamado de fase de reforço e outro de matriz, que envolve o primeiro, podendo ter 
em sua composição adições tais como aditivos e materiais de enchimento (fillers), 
que modificam e melhoram suas propriedades (Carneiro, 2004).

A Figura 01 apresenta curvas tensão–deformação de espécimes de concreto 
não confinado, confinado com chapas de aço e confinado com material compósito 
de resina e fibras (MCRF), sendo fcu a resistência última do concreto à compressão, 
fco  a resistência do concreto não confinado à compressão, fcc a resistência do 
concreto confinado à compressão e εcu, εco, e εcc as deformações longitudinais cor-
respondentes.

Verifica-se que a tensão de ruptura do concreto confinado com MCRF é supe-
rior às tensões de ruptura do concreto não confinado e do concreto confinado com 
aço. Além disso, o reforço do concreto com MCRF proporcionou maior ductilidade 
ao concreto confinado. 

Os materiais compósitos de resina e fibras, conhecidos internacionalmente 
como fiber reinforced polymers (FRP) ou, em português, polímero (plástico) refor-
çado com fibras (PRF), são compostos basicamente por fibras de elevada resistên-
cia (reforço) envolvidas por resina polimérica (matriz).

Figura 01 – Diagrama tensão–deformação de concreto confinado com MCRF, aço e não confinado (Harajli, 2006).

Esses materiais, quando usados para reforço, são encontrados, comercial-
mente, na forma de tecidos bidirecionais, laminados pré-fabricados unidirecionais, 
tubos rígidos ou folhas flexíveis unidirecionais pré-impregnadas ou não por resina.

A Figura 02 mostra uma folha unidirecional de fibras de carbono. As fibras 
estão dispostas na direção vertical e são costuradas na direção horizontal.
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Figura 02. Folha unidirecional de fibras de carbono (Saraiva, 2011).

A aplicação dos materiais compósitos de resina e fibras como reforço 
pode ser feita de modo contínuo (confinamento total) ou em tiras (confinamen-
to parcial), e as fibras podem ser dispostas perpendicularmente ou de forma 
inclinada (helicoidal) em relação ao eixo longitudinal do pilar. O reforço reali-
zado de modo contínuo e com fibras perpendiculares ao eixo longitudinal do 
pilar é o que conduz a um confinamento mais eficiente (Carneiro, 2004).

As fibras têm a função de conferir rigidez e resistência ao PRF e por isso 
são apontadas como principal constituinte do compósito. Podem ser curtas 
ou longas. As fibras curtas apresentam menor custo e maior facilidade de 
processamento, porém é mais difícil controlar sua orientação no compósito e 
consequentemente otimizar suas propriedades mecânicas em uma direção. As 
fibras longas, embora mais difíceis de processar, são mais fáceis de orientar 
e resultam em compósito com menor retração e maior resistência ao impacto 
(Simões, 2007).

Existem quatro fatores principais das fibras que influenciam o desem-
penho de compósitos de resina e fibras, que são o comprimento (curtas ou 
longas), o grau de concentração, a orientação, a forma como se dispõem na 
matriz e o tipo de material. Em geral, compósitos de fibras unidirecionais lon-
gas, com elevados módulo de elasticidade e resistência, apresentam melhor 
desempenho.

As fibras são filamentos contínuos e rígidos que podem ser de carbono, 
de vidro ou de aramida. Têm em comum o comportamento linear da curva ten-
são–deformação até a ruptura, variando o módulo de elasticidade longitudinal 
e a resistência de acordo com o tipo e processo de fabricação.

As fibras de carbono têm peso específico entre 17 kN/m3 e 21 kN/m3, 
o que é cerca de quatro a cinco vezes menor que o peso específico do aço. 
Apresentam propriedades térmicas superiores às das resinas e, mesmo a altas 
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temperaturas, resistem a tensões de tração na sua direção longitudinal. Têm 
elevada resistência mecânica, elevado módulo de elasticidade, bom compor-
tamento à fadiga e às variações térmicas e reológicas e resistem aos ataques 
químicos, tendo em vista que o carbono é um material inerte. 

Como desvantagens, as fibras de carbono têm alto custo e apresentam 
baixa resistência ao impacto e elevada condutibilidade elétrica.

A Tabela 01 reúne as propriedades das fibras de carbono disponíveis na 
literatura e a Tabela 02 mostra algumas propriedades de fibras de carbono 
encontradas no mercado.

Tabela 01 – Propriedades das fibras de carbono (Ceb, 2001; Aci 440.2r, 2002).

Tabela 02 – Propriedades de fibras de carbono encontradas no mercado.
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A matriz polimérica dos compósitos é constituída de resinas, que geral-
mente são à base de epóxi e eventualmente de fenóis, acrílico, poliamido, 
poliéster ou poliuretano, e têm a função de envolver e aglutinar as fibras para 
garantir adequada transferência de tensões entre elas, além de protegê-las 
contra agressões ambientais e desgastes.

As resinas têm como objetivo proporcionar adequada aderência entre o 
concreto e o material de reforço, bem como durabilidade e aplicabilidade ao 
compósito. Podem ser divididas em: termoplásticas, como polietileno, poliesti-
reno ou metacrilato de polimetila e termorrígidas, como epóxi, fenol, poliéster, 
viniléster, poliuretano e silicone.

As resinas termoplásticas, quando aquecidas, apresentam estado semi-
-fluido e quando resfriadas endurecem. Apresentam vantagem sobre as termor-
rígidas por serem mais resistentes ao impacto e pela possibilidade de remode-
lagem, porém apresentam alta viscosidade e dificuldade na incorporação das 
fibras.

As resinas termorrígidas, quando aquecidas, não fundem, pois apresen-
tam endurecimento irreversível, ou seja, sofrem decomposição quando sub-
metidas a altas temperaturas. Apresentam boa resistência química e baixa flu-
ência, sendo ideais para a composição da matriz de compósitos para reforço 
estrutural.

A colagem do compósito no concreto ou de fibras sobre fibras, no caso de 
múltiplas camadas de reforço, também é função das resinas. Estas têm pouca 
influência na resistência à tração, porém têm papel importante nas resistências 
ao corte e à compressão dos compósitos.

Apesar do custo mais elevado, as resinas à base de epóxi são as mais 
utilizadas por apresentarem elevada resistência e baixa viscosidade, o que 
permite que as fibras sejam adequadamente impregnadas por resina e não 
apresentem desalinhamento entre seus fios, além de pequena volatilidade du-
rante o processo de cura e reduzida retração, o que evita a concentração de 
tensões na sua interface com as fibras (Carneiro, 2004).

Dentre as desvantagens das resinas que formam a matriz polimérica dos 
compósitos, podem ser citados os elevados coeficientes de dilatação térmica e 
de expansão devido à umidade e às baixas propriedades elásticas.

PARÂMETROS VARIADOS EM ESTUDOS

O comportamento do concreto confinado é influenciado por vários parâ-
metros, sendo mais relevantes as propriedades do concreto e do material de 
confinamento, o tipo de seção transversal, as dimensões dos espécimes, e as 
taxas de armaduras internas longitudinal e transversal do pilar.

A Tabela 03 apresenta os parâmetros analisados em diversos estudos 
encontrados na literatura para espécimes de pilares de concreto armado confi-
nados externamente com compósitos de resina e fibras de carbono.
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Tabela 03 – Parâmetros analisados pelos autores em ensaios de amostras de concreto armado confinado.

A seguir são apresentadas as principais conclusões de estudos existentes so-
bre a influência dos diferentes parâmetros no comportamento de pilares confinados 
externamente com materiais compósitos de resina e fibras.

Tipos de Resina e Fibras
Dependendo do tipo de material e do sistema de reforço com compósitos de 

resina e fibras, a deformabilidade e a resistência dos pilares podem aumentar consi-
deravelmente (Quiertant e Clement, 2011).

Estudos revelaram que uma boa ligação entre o pilar e o compósito, propor-
cionada pela resina, não aumenta significativamente a resistência à compressão da 
amostra, mas tem grande influência na rigidez do elemento reforçado.

A resistência do concreto tende a aumentar com a utilização de fibras de maior 
resistência, como carbono e aramida, para uma mesma espessura de compósito. Já 
a ductilidade aumenta com a utilização de fibras de menor módulo de elasticidade, 
como as fibras de vidro e de aramida.
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Taxa de Armadura do Reforço e Orientação das Fibras
Estudos realizados pelos autores pesquisados mostraram que o aumento da 

taxa de reforço de pilares de concreto com materiais compósitos de resina e fibras 
leva a maiores ganhos de resistência e de ductilidade. 

O confinamento do pilar, com as fibras orientadas transversalmente, aumenta 
a rigidez axial e a capacidade resistente à compressão do concreto. Além disso, a 
pressão lateral exercida pelo confinamento fornece um suporte adicional contra a 
flambagem das armaduras longitudinais (Quiertant e Clement, 2011).

A disposição das fibras longitudinalmente, de acordo com o estudo de Fit-
zwilliam e Bisby (2008), melhora o comportamento dos pilares de concreto esbeltos 
confinados com compósitos de resina e fibras de carbono, permitindo que eles atin-
jam valores de resistência à compressão próximos aos de pilares curtos, embora 
com maior deformação lateral. Nos pilares curtos, as fibras na direção longitudinal 
parecem não exercer qualquer efeito sobre a capacidade resistente e deformação.

Quanto maior o número de camadas de reforço, maior a resistência à com-
pressão e maior a deformação última dos espécimes, porém a partir de certa quan-
tidade de camadas, o aumento não é significativo.

Forma e Dimensões da Seção Transversal do Pilar
De acordo com estudos realizados por diversos autores, os pilares com seção 

transversal circular apresentam melhor desempenho quando comparados com es-
pécimes com seções quadrada e retangular, todos confinados externamente com 
compósitos de resina e fibras e com a mesma taxa de reforço.

Fitzwilliam e Bisby (2008) ensaiaram pilares de altura variada (L = 300 mm,        
600 mm, 900 mm e 1200 mm) reforçados com uma camada de compósito de resina 
e fibras de carbono e compararam com espécimes sem reforço. Os autores cons-
tataram que os pilares mais curtos, quando reforçados com compósitos de resina e 
fibra de carbono, apresentam maior resistência à compressão, e os espécimes com 
maior índice de esbeltez tiveram maior deformação última do concreto do que os 
pilares de concreto não confinado, como pode ser visualizado na Figura 03.

Figura 03 – Curvas carga - deslocamento transversal de pilares de concreto: (a) curvas truncadas; (b) curvas 
completas (Fitzwilliam e Bisby, 2008).
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Raio das Arestas Arredondadas do Pilar
Para diminuir os efeitos da não uniformidade da tensão lateral de confinamen-

to nos elementos de concreto confinado de seção transversal quadrada ou retangu-
lar, recomenda-se o arredondamento das suas arestas (Carneiro, 2004).

Wang e Wu (2008) realizaram ensaios com espécimes de concreto simples 
com resistência média à compressão (fc) de 30 MPa e 50 MPa, sem arestas arre-
dondadas e com raios das arestas arredondadas de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 
mm e 75 mm. As curvas tensão– deformação longitudinal e deformação transversal 
obtidas são mostradas na Figura 04. 

Figura 04 – Curvas tensão–deformação (transversal e longitudinal) de pilares com diferentes raios de arre-
dondamento (r= 0, 15, 30, 45, 60, 75 mm) (Wang e Wu, 2008).

Os resultados mostraram que quanto maior o raio das arestas arredondadas, 
maior o ganho de resistência dos pilares de seção transversal quadrada quando 
reforçados com compósitos de resina e fibras de carbono. No entanto, o confina-
mento, na maioria dos casos não melhora a resistência dos pilares sem arestas 
arredondadas.

Nos pilares com fc de 30 MPa, confinados com uma camada de compósito, 
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houve ganho de resistência para raios de arredondamento a partir de 30 mm. Nos 
pilares de mesma resistência, confinados com duas camadas, a resistência à com-
pressão aumentou para raios de arredondamento a partir de 15 mm.

Nos pilares com fc de 50 MPa confinados a resistência à compressão aumen-
tou para raios de arredondamento a partir de 15 mm em relação aos resultados 
obtidos para os pilares não confinados. Os pilares confinados com duas camadas 
apresentaram resistências à compressão superiores às dos pilares confinados com 
uma camada e comportamento mais dúctil.

Na Figura 05 é apresentada a influência do arredondamento das arestas na 
resistência à compressão de espécimes de seção transversal quadrada, confinados 
com uma e duas camadas de material compósito. No gráfico, r é o raio de arredon-
damento das arestas, b é o lado da seção transversal e fco e fcc são as resistências 
do concreto não confinado e confinado à compressão, respectivamente. Verifica-se 
que o aumento do raio de arredondamento das arestas possibilitou o aumento da 
resistência à compressão dos espécimes confinados e que esta influência é maior 
nos espécimes confinados com duas camadas.

Figura 05 – Influência do raio de arredondamento das arestas na resistência à compressão de espécimes de 
seção transversal quadrada, confinados com material compósito (Wang e Wu, 2008).

Resistência do Concreto à Compressão
A resistência à compressão relativa do concreto, isto é, a relação entre as 

resistências do concreto confinado e não confinado, é menor para concretos com 
maior resistência que para concretos com menor resistência, para uma mesma 
taxa de reforço, tendo em vista que o efeito do confinamento é menor para concreto 
com maior resistência (Wang e Wu, 2008).

O mesmo fato também foi observado por Ilki et al. (2008) em seus experimen-
tos. Segundo esses autores, esse fenômeno pode ser atribuído à menor capacida-
de de expansão do concreto de maior resistência.

Na Figura 06 são mostradas as curvas tensão–deformação transversal dos 
espécimes estudados por Ilki et al. (2008), onde LSR são pilares de concreto com 
resistência à compressão baixa, 15 MPa, e NSR são pilares de concreto com re-
sistência à compressão normal, 30 MPa. A letra R representa os espécimes com 
seção transversal retangular e a C, circular. Os espécimes com seção transversal 
retangular podem ter relação entre os lados igual a 1 (quadrada) ou 2 e o raio de 
arredondamento utilizado foi de 40 mm. Os resultados apresentados referem-se a 
3 e 5 camadas de reforço com compósito de resina e fibras de carbono.
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Da análise dos resultados, verificou-se que os espécimes circulares confi-
nados foram os que apresentaram as maiores resistências relativas, sendo que 
esse valor foi maior para os espécimes LSR, de concreto com menor resistência 
à compressão do concreto. Os resultados obtidos para os espécimes confinados 
de geometria quadrada e retangular em que um dos lados é o dobro do outro, 
foram similares para uma mesma resistência do concreto e para raio de arredon-
damento das arestas de 40 mm. O confinamento de espécimes de concreto de 
baixa resistência (LSR) resultou em resistências relativas superiores às obtidas no 
confinamento de espécimes de média resistência (NSR) nos três tipos de seções 
transversais analisadas.

Taxa de Armadura Interna
De acordo com os estudos realizados por Turgay et al. (2010), o aumento do 

diâmetro da armadura transversal geralmente levou a uma maior ductilidade no 
comportamento dos pilares, não exercendo influência significativa na resistência à 
compressão dos mesmos. Os autores constataram ainda que não há efeito eviden-
te da taxa de armadura longitudinal sobre a ductilidade.

Figura 06 – Curvas tensão–deformação de espécimes com: (a) 3 camadas de reforço e (b) 5 camadas de 
reforço (Ilki et al, 2008).

As Figuras 07 a 11 apresentam as curvas tensão–deformação dos espécimes 
estudados por Turgay et al. (2010) e comparadas com o modelo de Koksal. Con-
forme a mostra a Figura 12, foram variados o tipo de reforço com compósitos de 
resina e fibras de carbono, (C1 – não-confinado; C2 – confinado parcialmente com 
1 camada; C3 – confinado totalmente com 1 camada; C4 – confinado parcialmente 
com 2 camadas; C5 – confinado totalmente com 2 camadas), a armadura longitudi-
nal com barras de 10 mm de diâmetro (L4 – 4 barras; L8 – 8 barras) e a armadura 
transversal com espaçamento de 100 mm (S8 – barras com 8 mm de diâmetro; S12 
– barras com 12 mm de diâmetro). O confinamento parcial da amostra foi realizado 
ao longo de 100 mm de comprimento, a partir de suas extremidades.
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Figura 07 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado não confinados com 
compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 08 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado  confinados parcialmen-
te com 1 camada de compósito (Turgay et al., 2010).
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Figura 09 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados totalmente 
com 1 camada de compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 10 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados parcialmen-
te com 2 camadas de compósito (Turgay et al., 2010).
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Figura 11. Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados totalmente 
com 2 camadas de compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 12. Tipos de espécimes ensaiados (Turgay et al., 2010).

Com base nos gráficos apresentados, ainda foi possível verificar que, para 
uma mesma taxa de armadura transversal, o aumento do número de camadas de 
reforço levou a maiores ganhos de resistência e de ductilidade. 

Condição de Carregamento Antes do Reforço
Estudos mostraram que o confinamento externo de pilares de concreto arma-

do com compósito de resina e fibras de carbono, após o carregamento dos espéci-
mes, é capaz de restaurar a resistência do concreto, chegando a uma resistência 
próxima à de projeto.

Entretanto, de acordo com Silva e Santos (2001), pilaretes de seção trans-
versal circular de concreto simples, que foram previamente carregados até 40% da 
sua resistência e reforçados com compósito de resina e fibras de carbono colado, 
apresentaram resistência do concreto pré-carregado e confinado 7% menor que a 
do sem carregamento prévio.
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Estudos que trataram do efeito do carregamento antes da execução do con-
finamento com materiais compósitos de resina e fibras no comportamento de pi-
lares de concreto são poucos e tiveram o intuito de procurar simular o caso real 
de reforço, ainda que, em nenhum destes, o reforço sob carregamento tenha sido 
executado (Carneiro, 2004).

CURVAS TENSÃO–DEFORMAÇÃO E MODOS DE RUPTURA

A investigação das curvas tensão–deformação do concreto e do seu modo de 
ruptura possibilita uma boa avaliação do comportamento dos pilares.

O confinamento do concreto com compósitos de resina e fibras, ultrapassado 
o estágio inicial de carregamento, cresce continuamente com o aumento da tensão 
longitudinal e da deformação transversal do concreto.

Estudos mostraram que pilares de concreto de seção transversal circular con-
finados com compósito de resina e fibras, na maioria dos casos, não possuem ramo 
descendente como os pilares de concreto não confinados (ver Figura 13).

No primeiro trecho, as curvas do concreto sem e com confinamento são simi-
lares, pois, para baixos níveis de tensão longitudinal, a deformação transversal do 
concreto é insuficiente para ativar o confinamento. Com o aumento da tensão longi-
tudinal e das deformações transversais do concreto, este passa a ficar num estado 
triaxial de compressão. Para níveis de tensão longitudinal próximos à resistência 
do concreto não confinado à compressão, como conseqüência da fissuração do 
concreto, há o início da curva de transição e da ação do confinamento por parte do 
compósito. A terceira região corresponde à total ação de confinamento e depende 
principalmente da rigidez do compósito (Carneiro, 2004).

Figura 13. Curvas de tensão–deformação (longitudinal e transversal) de pilares de concreto não confinado e 
confinado com materiais compósitos de resina e fibras (Carneiro, 2004).

O estudo de Chastre e Silva (2010) comprova a não existência de ramo des-
cendente para pilares de seção transversal circular, tanto simples como armado 
com diferentes taxas de armadura transversal, como pode ser verificado na Figura 
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14, onde C4 corresponde ao concreto simples, C10 e C11 ao concreto armado com           
6 ø 6 mm longitudinal e ø 3 mm a cada 10 cm transversal, C15 ao concreto armado 
com 6 ø 6 mm e ø 3 mm a cada 15 cm e C19 ao concreto armado com 6 ø 6 mm e 
ø 3 mm a cada 5 cm, todos com duas camadas de reforço.

Figura 14. Curvas de tensão–deformação (longitudinal e transversal) de espécimes com 2 camadas de refor-
ço de compósito de resina e fibra de carbono (Chastre e Silva, 2010).

A ruptura dos pilares de concreto confinados com compósitos de fibras de 
carbono ensaiados por Benzaid et al. (2010) deu-se pela ruptura do compósito de 
forma súbita e explosiva, sendo precedida apenas por alguns estalos durante a fis-
suração interna do concreto. O compósito rompeu em forma de aros concentrados 
na zona central dos espécimes.

Não foi verificado descolamento no traspasse da fibra, o que confirmou uma 
transferência de tensões adequada na região de emenda. 

Nos pilares de seção transversal quadrada e retangular, o modo de ruptura é 
similar ao apresentado para pilares de seção transversal circular.

Figura 15. Ruptura típica de cilindros de concreto confinados com CFRP: (a)              fco = 26 MPa; (b) fco = 50 
MPa; (c) fco = 62 MPa (Benzaid et al., 2010).
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CONCLUSÕES

De posse de diversos estudos, nos quais se investigou a influência de dife-
rentes parâmetros no comportamento de pilares curtos de concreto armado confi-
nados externamente com folhas unidirecionais de compósito de resina e fibras de 
carbono para instalações de infraestrutura de transportes,  pôde-se concluir que: 

- o desempenho do concreto aumenta com o aumento do número de camadas 
de reforço, mas também é influenciado pela qualidade do compósito e do confina-
mento;

- a existência de armadura longitudinal aumenta a capacidade resistente do 
pilar;

- os benefícios da armadura longitudinal e do reforço com compósito de resina 
e fibras parecem ser lineares, sendo possível somar seus efeitos para inferir a resis-
tência do pilar de concreto armado longitudinalmente e reforçado com compósito;

- o confinamento por meio do uso de compósitos colados aumenta a resis-
tência e a deformação última tanto para pilares curtos como para pilares esbeltos, 
porém os ganhos de resistência são maiores em pilares curtos e os de deformação 
são maiores em pilares esbeltos;

- os pilares com seção circular apresentam maiores ganhos de resistência e 
os pilares com seções quadrada e retangular têm maiores ganhos de deformação;

- o confinamento com compósito de resina e fibra de carbono ajuda a evitar a 
flambagem da armadura longitudinal e mantém duplo confinamento com a armadu-
ra transversal, além de impedir o destacamento do cobrimento de concreto;

- o arredondamento das arestas nos pilares de seção retangular aumenta 
significativamente a resistência dos mesmos, mas não tem influência sobre a de-
formabilidade;

- na maioria dos casos, a curva tensão-deformação do concreto confinado 
com compósito de resina e fibra de carbono é aproximadamente uma curva bilinear 
crescente com zona de transição, na qual o ramo elástico não sofre alteração subs-
tancial em relação à curva do concreto não confinado, enquanto o ramo plástico é 
função do nível de confinamento;

- a ruptura dos pilares ocorre com o rompimento do compósito, o que ocorre 
prematuramente com nível de carga bem menor que a resistência última do com-
pósito; e

- quanto maior o diâmetro da seção transversal, menor o efeito do confina-
mento.
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RESUMO

O estudo do comportamento dos solos tem grande relevância para a área de 
infra-estrutura de transportes, uma vez que a interação solo-estrutura está constan-
temente presente em trabalhos relacionados com os vários modos de transporte. 
A modelagem numérica de solos moles é um grande desafio nesta área. O Método 
dos Elementos Discretos (MED) é uma ferramenta importante para investigar pro-
blemas de interação solo-estrutura, envolvendo a dinâmica e as grandes tensões. 
Esta técnica pode ser aplicada para reproduzir o comportamento dos solos granu-
lares, mas também pode ser usado para simular o comportamento de argilas muito 
moles. Ao contrário do Método dos Elementos Finitos (MEF), no MED os elementos 
são descontínuos, permitindo simulações de grande deformação sem necessidade 
de remalhamento, que é uma técnica computacionalmente lenta e complexa. O 
programa VISED baseado no MED foi desenvolvido com base em princípios de 
equilíbrio e interação entre os elementos. Esse programa leva em consideração 
duas forças de contato entre os elementos: normal e tangencial. As forças utilizam 
como parâmetros: rigidez, amortecimento, a interpenetração entre as partículas, a 
velocidade e de atrito dinâmico. As ligações são calculadas utilizando um modelo 
elasto-plástico, onde são necessários um módulo de elasticidade, a tensão de es-
coamento e uma tensão limite. O objetivo deste artigo é apresentar uma série de 
testes virtuais, simulando o ensaio de penetração T-bar, que é um importante teste 
geotécnico in situ para investigar a resistência não drenada de solos argilosos. Os 
resultados numéricos foram comparados com os dados de testes reais realizados 
nas bacias sedimentares marítimas.

Palavras-chave: Solos moles, Ensaio T-Bar, Método dos Elementos Discretos.
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ABSTRACT

The study of soils behavior has great relevance to the field of transport infras-
tructure, once the soil-structure interaction is constantly present in works related 
to the various transportation modes. Numerical modeling of soft soils is a major 
challenge is this area. The Discrete Element Method (DEM) is an important tool to 
investigate soil-structure interaction problems involving dynamics and large strains. 
This technique can be applied to reproduce the behaviour of granular soils but can 
also be used to simulate the behaviour of very soft clays. Unlike the Finite Element 
Method (FEM), in the DEM the elements are discontinuous, allowing large strain 
simulations with no need for remeshing, which is a complex and time spending te-
chnique. The VISED program based in DEM was developed based on principles of 
equilibrium and interaction between the elements. The VISED program takes into 
account two forces of contact between the elements: normal and tangential. The 
forces uses as parameters: stiffness, damping, interpenetration between particles, 
velocity and dynamic friction. The links are calculated using an elasto-plastic model, 
where an elasticity modulus, a yield stress and a limit strain are needed. The aim 
of this paper is to present a series of virtual tests simulating the T-bar penetrometer 
which is an important in situ geotechnical test to investigate the undrained shear 
strength of clayey soils. The numerical results was compared with data from real 
tests undertaken in the offshore sedimentary basins.

Keywords: Soft soils, T-Bar Test, Discrete Element Method.

INTRODUÇÃO

Uma das áreas da Geotecnia que apresenta menos recursos para modela-
gem numérica de seus problemas é o estudo de solos coesivos com baixa resis-
tência, como as argilas muito moles e moles. O motivo principal é o fato de esses 
problemas implicarem grandes deformações do meio a ser modelado, o que torna 
inviáveis simulações usando métodos numéricos com malha, como é o caso do 
Método dos Elementos Finitos (MEF) e do Método das Diferenças Finitas (MDF). 

O Método dos Elementos Discretos (MED) apresenta-se como uma alternati-
va promissora para a modelagem de meios descontínuos ou que sofram grandes 
deformações. O MED não utiliza malhas para o cálculo da interação entre os ele-
mentos, permitindo que a modelagem não seja limitada pela magnitude das defor-
mações às quais o meio será submetido. Esse método considera a força resultante 
atuando em cada elemento e, a partir daí, calcula as suas velocidades e desloca-
mentos. Essa característica é fundamental para a modelagem de solos como argi-
las muito moles, em que se verificam a ocorrência de grandes deformações quando 
são aplicadas cargas comuns em projetos de infraestrutura de transportes.

O Exército Brasileiro tem executado ou apoiado obras em diversas regiões do 
país onde há presença de solos moles. É o caso da rodovia BR101 NE, nos esta-
dos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; dos aeroportos de Guarulhos, 
Porto Alegre, Vitória, Rio Branco, Grande Natal e São Gonçalo do Amarante; e dos 
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portos de Cai N’Água, no estado de Rondônia, e de São Francisco do Sul, no esta-
do de Santa Catarina.

Exemplos de obras de infraestrutura de transportes onde é fundamental 
o conhecimento sobre o comportamento dos solos moles são a construção de 
aterros sobre tais terrenos, a execução de obras de arte especiais, no caso da 
solicitação horizontal sofrida pelas estacas de encontros de ponte (efeito Tsche-
botarioff).

Uma característica importantíssima das argilas muito moles é sua coesivi-
dade. Portanto, para a simulação correta desse material é necessário que o mo-
delo apresente também essa característica e que ela seja controlada de forma a 
verificar-se a sua relação com os parâmetros conhecidos do solo.

Um dos parâmetros mais utilizados para a caracterização de um solo mole 
é a Resistência ao Cisalhamento não-drenada (Su). Existem inúmeros ensaios 
para a determinação do Su, tanto de campo como de laboratório, como o pe-
netrômetro de cone e ensaio de palheta (de campo), e os ensaios triaxiais e de 
cisalhamento direto (de laboratório). Dentre os ensaios de campo, o que tem 
apresentado maior eficiência associada a uma maior simplicidade (Stewart e 
Randolph, 1994), é Ensaio de Penetração de Barra-T (Ensaio de T-Bar).

Este trabalho apresenta a realização de ensaios virtuais de T-Bar, utilizan-
do uma ferramenta computacional desenvolvida utilizando o MED, e a compara-
ção entre os valores de Su obtidos a partir de ensaios virtuais e reais.

O ENSAIO DE T-BAR

Inicialmente, o ensaio de T-Bar foi desenvolvido em pequena escala para 
o estudo de argilas moles em laboratórios, usando modelos em centrífugas 
(Stewart e Randolph, 1991). Após a realização de um número considerável de 
ensaios, desenvolveu-se o equipamento em escala natural para a realização de 
ensaios de campo (Stewart e Randolph, 1994).

Aplicações deste ensaio já foram realizadas em alguns trabalhos acadê-
micos no Brasil. Macedo (2004) realizou uma série de ensaios de campo na 
argila cinza do Rio de Janeiro com um penetrômetro Barra-T confeccionado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Os resultados 
foram comparados aos de ensaios de piezocone e de palheta, executados no 
mesmo lugar, e a ensaios triaxiais realizas com amostras do local. Verificou-se, 
também, nesse caso uma grande concordância entre os valores obtidos com 
o T-Bar e com os demais ensaios (Oliveira, 2005). Jannuzi, (2009) realizou a 
caracterização do solo mole de Sarapuí II através de ensaios de campo, reali-
zando, também, ensaios de T-Bar. Os resultados da pesquisa levaram à conclu-
são de que o T-Bar é uma poderosa ferramenta para a estimativa de um perfil 
contínuo de Su, tendo em vista a comparação de resultados deste ensaio com 
os de ensaios de cone e de palheta.
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O Equipamento
O penetrômetro T-Bar é constituído de uma barra cilíndrica de alumínio de 50 

mm de diâmetro e 200 mm de comprimento, anexada perpendicularmente a um 
penetrômetro de cone (Figura 1).

Figura 01 – Penetrômetro T-Bar para ensaio de campo (Stewart e Randolph, 1994)

A barra é empurrada para baixo, dentro do solo, a uma velocidade de 2 cm/s 
e a resistência à penetração é medida usando-se uma célula de carga.

Cálculo do Su

O cálculo do Su é realizado usando a solução plástica na pressão limite agin-
do num cilndro movendo-se lateralmente num solo puramente coesivo (RANDOL-
PH e HOULSBY 1984).

Para a força limite atuando em um cilindro de comprimento infinito, a solução 
resulta na expressão seguinte:

onde P é a força por unidade de comprimento atuando no cilindro; d é o diâ-
metro do cilindro; e Nb é o fator da barra.

O valor de Nb depende da rugosidade da superfície do cilindro e varia entre 9 e 
12, de acordo com seu fator de adesão (α). Os valores de α variam entre 0 (superfí-
cie perfeitamente lisa) a 1 (superfície altamente rugosa). RANDOLPH e HOULSBY 
(1984) recomendam a utilização de um valor intermediário para Nb de 10.5, para 
casos gerais.

A Figura 02 mostra os resultados de um ensaio de T-Bar realizado no campo 
comparado a resultados de ensaios de palheta e laboratório.
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Figura 02 - Comparação de resultados de ensaio de T-Bar aos de outros tipos de ensaio de campo 
(STEWART e RANDOLPH, 1994)

A FERRAMENTA COMPUTACIONAL

É utilizado para a realização das simulações do presente trabalho o aplicativo 
Visualizador de Elementos Discretos (VISED), desenvolvido em C++ , por MINATO et 
al. (2009).

O programa utiliza a biblioteca gráfica OpenGL©, capaz de produzir gráficos em 
tempo real com uma gama de efeitos, como texturização e animação. Para criar funcio-
nalidades de entrada e saída ao programa, foi adotado o OpenGL Utility Tools (GLUT).

O programa foi criado inicialmente com o objetivo de simular situações em que 
os meios são predominantemente descontínuos, como em solos ou em estruturas mo-
leculares, mas também tem sido utilizado para simular solos moles sujeitos a grandes 
deformações.

O modelo numérico adotado para o VISED foi, portanto, o MED, que aborda cada 
partícula do meio como um elemento rígido e independente. Essas partículas intera-
gem através de forças de contato, forças de campo e de elementos fictícios de ligação.

Programa VISED
O funcionamento do VISED gira em torno das leis de interação entre partí-

culas e os princípios de equilíbrio. O algoritmo utilizado para o desenvolvimento 
do software utiliza quatro principais processos, sendo eles: detecção de colisões; 
análise das forças de interação; cálculo de forças externas e vínculos; cálculo das 
novas velocidades e posições.

A primeira etapa do algoritmo, a detecção de colisões, consiste da identifica-
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ção dos elementos em contato, para que, posteriormente sejam calculadas as for-
ças geradas nestas colisões. Utiliza-se, para esta etapa, o algoritmo Munjiza-NBS 
(MUNJIZA, 2004), que é baseado no mapeamento direto.

As forças de interação, analisadas na segunda etapa, podem ser divididas 
basicamente em forças de contato e de campo. Neste trabalho será considerada 
uma força de campo modelada a partir do Potencial de Morse.

As forças de contato entre os elementos possuem uma componente normal 
e uma tangencial. A componente normal utiliza como parâmetros a rigidez normal 
(kn), associada à sobreposição dos elementos (un), e o amortecimento normal (cn), 
associada à componente normal da velocidade relativa entre os elementos, como 
mostrado abaixo:

  
         
A componente tangencial da força considera, em seu cálculo, o valor mínimo 

entre a força calculada considerando rigidez tangencial (kt), associado ao amorte-
cimento tangencial (ct) e à velocidade relativa tangencial (vt), e a força calculada 
considerando o atrito dinâmico (γ) e a componente normal (Fn):

        
As forças de ligação são geradas a partir das deformações de elementos fic-

tícios de ligação. Os elementos fictícios de ligação são constituídos por um com-
portamento elasto-plástico. Essas forças são calculadas, portanto, utilizando os 
seguintes parâmetros: Módulo de Young (E), Tensão de Escoamento (sE) e Defor-
mação de Ruptura (εr). Esses parâmetros são fornecidos pelo usuário como dados 
de entrada do programa. No caso das simulações aqui apresentadas os elemen-
tos de ligação não são empregados e, portanto, sE e εr não considerados para os 
cálculos.

A quarta e última etapa do algoritmo, que consiste da determinação da velo-
cidade e posição de cada elemento, processa através da resolução das equações 
diferenciais do equilíbrio, F = m d2u/dt2, a partir das condições iniciais pré-estabe-
lecidas. No programa executa-se uma solução numérica utilizando o Método das 
Diferenças Centrais (Krysl & Belytschko, 1998).

Força de Campo
O programa, de uma forma genérica, permite a consideração de variadas for-

mas de força de interação entre os elementos, a atuarem com intensidade, direção 
e sentido a serem determinados pela formulação dessa força.

Neste trabalho, optou-se por considerar uma força com características de mo-
delos de interação intermolecular. Considera-se uma atração entre os elementos 
até uma distância mínima entre eles a partir da qual é iniciada uma repulsão.

A formulação dessa interação é feita a partir da força de interação causada 
pela atuação do Potencial de Morse. A intensidade da força é obtida através da 
derivada do potencial em função da distância entre os elementos. As equações (4) 
e (5) mostram, respectivamente, o Potencial de Morse, e a força de interação entre 
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os elementos:

onde D é a profundidade do poço do potencial e representa a energia de 
dissociação (energia para a quebra da ligação), k possui dimensão do inverso do 
comprimento e está relacionado à largura do poço (Slade, 2009), x representa o 
distância entre os centros dos elementos e dist representa a distância de equilíbrio, 
ou seja, a distância entre os elementos na qual a força de campo é nula.

A força Fp atua na direção do vetor que une os centros dos elementos tendo 
seu sentido variado caso a intensidade da força seja positiva ou negativa, represen-
tando os casos de repulsão e atração entre os elementos, respectivamente.

A Figura 03 mostra um gráfico da intensidade da força de campo em função 
da distância entre os elementos.

Essa força, neste trabalho, tem o objetivo de modelar o resultado da atuação 
das diversas forças eletroquímicas atuantes entre as partículas de argila e a água 
e os diversos cátions e ânions presentes no solo.

Figura 03 – Gráfico da força de campo devida à atuação do Potencial de Morse 

Dados de Saída do Vised
O programa permite ao usuário gravar uma animação referente ao modelo re-

alizado, em arquivo formato DAT, que pode ser lido no próprio programa. Além dis-
so, uma função do software permite selecionar um elemento qualquer do domínio 
do modelo, denominado de “sensor”, para que algumas de suas atribuições sejam 
impressas num arquivo TXT, a cada iteração. Esse arquivo de saída fornece, para 
cada passo de tempo, as coordenadas da posição do centro do sensor, bem como 
as componentes em x e y da força resultante atuando nesse elemento.
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SOLO A SER MODELADO

Características do Solo
O solo a ser modelado é uma argila muito mole procedente de depósitos mari-

nhos da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro – Brasil. Os dados a seguir 
representam a média de valores obtidos de um grande número de ensaios de campo e 
de laboratório realizados para caracterizar o solo da região (Oliveira, 2005).

O perfil de Su médio para a argila da Baía da Guanabara é dado pela Equação 6

sendo z em metros e Su em kPa.
O módulo de elasticidade do solo (E) foi obtido a partir de vários ensaios 

triaxiais, que têm grande variabilidade. Nesse caso, obteve-se uma relação aproxi-
mada entre o módulo de elasticidade e resistência não-drenada ao cisalhamento. 
Adotou-se o valor de E = 300 Su.

Valores de outros parâmetros deste solo são apresentados na Tabela 01.

Tabela 01: Parâmetros do solo a ser modelado

Parâmetro Valor
Índice de Plasticidade (IP) 90 a 120%
Limite de Liquidez (LL) 140 a 180%
Limite de Plasticidade (LP) 50%
Índide de vazios (e) 3,6 a 4,5
Peso Específico dos Sólidos (Gs) 2,49 a 2,68 kN/m3

Peso Específico Submerso (γsub) 2,5 a 4,5 kN/m3

Coeficiente de Adensamento (cv) 3 x 10-8 a 5 x 10-9 m2/s

O MODELO

As argilas moles são solos coesivos e, como no caso considerado neste traba-
lho, quando submetidas a uma umidade acima de seu limite de liquidez apresentam 
um comportamento próximo ao de um fluido. Esse comportamento ocorre devido a 
forças eletroquímicas atuando entre as partículas de argila, a água e os íons pre-
sentes no solo. De acordo com Mitchell (2005), a determinação dos valores dessas 
forças é impraticável, devido à grande complexidade da composição do solo e à 
variabilidade dos fatores ambientais atuantes ao logo de todo o seu processo de 
formação. Apesar disso, uma análise qualitativa das forças resultantes de atração e 
repulsam presentes no solo, apresentada também por Mitchell (2005), indica que, à 
medida que as partículas de argila se aproximam, atua entre elas uma força atrativa 
crescente atingindo um valor máximo, a partir do qual a força atrativa decresce até 
passar a ser uma força repulsiva, como pode ser observado na Figura 05.
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Figura 05 – Resultante das forças eletroquímicas de interação entre as partículas de argila (MITCHELL, 2005) 

Observa-se que essa força possui uma atuação semelhante ao apresentado 
na Figura 03.

De acordo com Caputo (1988), num solo que possui estrutura floculenta, que 
é caso do solo modelado neste trabalho, as suas partículas, ao se sedimentarem, 
organizam-se em arcos que, por sua vez, formam outros arcos. O modelo desenvol-
vido considera cada elemento discreto como um aglomerado de solo, um fragmento 
semelhante a essa segunda instância de organização das partículas, constituído por 
diversas partículas de argila, água e íons, que não são considerados individualmente.

As características de liquidez e coesividade do solo são conferidas ao modelo 
pela atuação da força de campo.

Dimensões do Modelo
A determinação das dimensões do modelo considera o passo de tempo ne-

cessário para a convergência do programa, que depende diretamente da magnitu-
de do raio do elemento discreto, e o número de elementos usados para representar 
o domínio, que influencia diretamente o tempo de processamento.

Portanto, optou-se por alterar a escala do modelo, utilizando-se um fator de 
escala N = 1/4. As relações entre os valores das propriedades físicas do modelo alte-ões entre os valores das propriedades físicas do modelo alte- entre os valores das propriedades físicas do modelo alte-
rado pelo fator de escala e solo real (protótipo) são apresentadas por Oliveira (2005).

Tabela 2: Relações de escala

PARÂMETRO RELAÇÃO DE ESCALA MODELO 
PROTÓTIPO

Gravidade N
Comprimento 1/N

Densidade 1
Massa 1/N3

Tensão 1
Deformação 1

Força 1/N2

Momento Fletor 1/N3

Tempo (difusão) 1/N2

Tempo (relaxação) 1
Fonte: (OLIVEIRA, 2005)
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Obteve-se, então, um domínio de 1,0 m de largura por 4,40 m de altura. O 
solo foi representado por 5.920 elementos discretos de 10 mm de raio cada um e 
o T-Bar, que possui um diâmetro real de 50 mm, foi representado por um elemento 
discreto de 100 mm de raio.

Parâmetros de Entrada do Vised para Cálculo das Forças de Contato
O VISED utiliza como parâmetros de entrada para o cálculo das forças de 

contato o Peso Específico (γ), o Módulo de Young (E), o Atrito (m) e Damping (cn,t). 
Inicialmente pretendia-se simular o T-Bar deslocando-se por 1,0 m.

O módulo de elasticidade é obtido de acordo com sua supracitada relação 
com Su, considerando-se o valor de Su a uma profundidade de 0,5 m, uma vez que 
o ensaio virtual será realizado até uma profundidade de, aproximadamente, 1,0 m. 
Os valores de atrito e damping adotados foram os definidos por Silva (2010).

Os valores dos parâmetros utilizados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de contato

Parâmetro Valor
Peso Específico (γ) 3,5 kN/m3

Módulo de Young (E) 222 kPa
Tensão de Escoamento (σR) 4,94 kPa
Deformação de Ruptura (εR ) 0,022

Atrito (m) 0,05
Damping (cn,t) 3,5 kg/s

Parâmetros de Entrada do VISED para Cálculo das Forças de Campo
O parâmetro dist teve seu valor mantido constante igual a 0,04 m, a fim de 

que os elementos, sob a ação da força de contato, permanecessem espaçados no 
equilíbrio e, portanto, diminuindo o número de elementos necessários para ocupar 
uma mesma área do domínio e diminuindo, também, o tempo de processamento.

Foi considerado, também, na equação da força de campo implementada no 
programa, um termo de amortecimento, proporcional à componente da velocidade 
relativa entre os elementos e na direção do vetor que liga os centros desses ele-
mentos, em sentido contrário ao dessa componente. Esse fator que é associado 
à velocidade relativa é denominado de amortecimento (h). Esse parâmetro possui 
o mesmo significado físico do amortecimento utilizado para o cálculo da forças de 
contato, a partir deste ponto chamado de damping para diferenciação dos parâme-
tros adotados para o cálculo das forças de contato e de campo.

Foram, então, realizadas três séries de simulações, variando-se D, k e h, con-
forme apresentado na Tabela 03. A série 1 corresponde à variação do parâmetro D, 
a série 2, do parâmetro k e a série 3, do parâmetro h.
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Tabela 04 – Valores dos parâmetros de entrada do Vised para cálculo da força de campo

SÉRIE MODELO

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) k (m-1) D (J)
Amortecimento 

(kg/s)
Dist (m)

1 1.1.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.2 1,00E-01 6,00E+01 5,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.3 1,00E-01 6,00E+01 5,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.4 1,00E-01 6,00E+01 5,80E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.5 1,00E-01 6,00E+01 6,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.6 1,00E-01 6,00E+01 6,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.7 1,00E-01 6,00E+01 6,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.8 1,00E-01 6,00E+01 6,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.9 1,00E-01 6,00E+01 7,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.10 1,00E-01 6,00E+01 7,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.11 1,00E-01 6,00E+01 8,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.12 1,00E-01 6,00E+01 8,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.13 1,00E-01 6,00E+01 9,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.14 1,00E-01 6,00E+01 9,70E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.15 1,00E-01 6,00E+01 1,05E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.16 1,00E-01 6,00E+01 1,15E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.17 1,00E-01 6,00E+01 3,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.18 1,00E-01 6,00E+01 4,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.1 1,00E-01 3,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.2 1,00E-01 3,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.3 1,00E-01 6,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.4 1,00E-01 7,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+00 4,00E-02

3 1.3.2 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+01 4,00E-02

3 1.3.3 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+01 4,00E-02

3 1.3.4 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+02 4,00E-02

3 1.3.5 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,50E+02 4,00E-02

3 1.3.6 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,00E+02 4,00E-02

3 1.3.7 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,50E+02 4,00E-02

3 1.3.8 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,00E+02 4,00E-02

3 1.3.9 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,50E+02 4,00E-02

3 1.3.10 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+03 4,00E-02

3 1.3.11 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,25E+03 4,00E-02

3 1.3.12 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,50E+03 4,00E-02

3 1.3.13 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,75E+03 4,00E-02

3 1.3.14 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 2,00E+03 4,00E-02

ENSAIOS VIRTUAIS

Foram realizados 36 ensaios, cada um com um número total de 5.921 ele-
mentos discretos, um elemento representando o T-Bar e os demais representando 
o solo. O tempo de simulção foi de 60 s. O tempo de processamento, numa máqui-
na cuja configuração consiste de processador Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 
2.83 GHz, 3.24 GB de RAM, foi, em média, de 15 h.
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Figura 06 – Ensaio virtual de T-Bar 

RESULTADOS

Os resultados de cada ensaio virtual consistem de um gráfico com a curva 
dos valores de “Su calculado” em função da profundidade. Nesse mesmo gráfico 
são plotadas duas retas: a reta equivalente à Equação 6, referente a uma média de 
valores de Su obtidos em ensaios reais, referida também como “Su esperado”, e a 
reta gerada através da função estatística “Linha de Tendência” do Excel, referida 
também como “Linha de Tendência” de Su calculado”.

As comparações entre os valores dos ensaios virtuais e dos ensaios reais 
são feitas através da comparação das inclinações e coeficientes lineares das retas 
“Tendência Linear de Su calculado” e “Su esperado”. Além disso, para se verificar 
as variações ocorridas entre os ensaios é calculado o valor de R2, coeficiente de 
determinação da linha de tendência, função estatística do Excel que mostra o quan-
to os valores de Su calculado se aproximam de sua Tendência Linear.

Verificou-se, ao longo da execução das simulações, a necessidade do empre-
go de uma constante de proporcionalidade (C) a fim de que os valores dos ensaios 
virtuais fossem compatíveis com os reais. O comportamento físico do modelo já 
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se apresentava similar ao do solo real, portanto a utilização dessa constante é 
aceitável e representa apenas um ajuste matemático da magnitude dos valores 
calculados. O valor adotado é de C = 1/N = 4, portanto, o valores considerados nas 
análises são os obtidos pela Equação 1 multiplicados por 4 (Carvalho, 2012)

Os resultados das simulações são apresentados na Tabela 5. Observa-se que 
a variação do parâmetro D (série 1) não alterou consideravelmente os valores de 
inclinação da reta Linha de Tendência de Su calculado, com exceção do modelo 
1.1.18, que apresentou um valor bem abaixo dos demais, o R2, porém, diminuiu 
expressivamente com essa variação. Isso o aumento desse parâmetro gera maior 
dispersão dos resultados. Com relação aos resultados da Série 2, foi observado 
que valores de k adotados para os modelos 1.2.1 e 1.2.2 geraram valores de força 
de repulsão insuficientes para evitar que houvesse sobreposição dos elementos 
discretos no fundo do domínio do problema, como pode ser visto na Figura 7. Foi 
verificado, pelos resultados da série 4, que a aumento de h gerou aumento da incli-
nação da reta Linha de Tendência de Su calculado e também aumento de R2, com 
exceção do modelo 1.3.14.

Tabela 4: Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de campo

SÉRIE MODELO a(coef angular) b(coef linear) R2

1 1.1.1 -0,7135 0,1191 0,6448

1 1.1.2 -0,6796 0,1007 0,6654

1 1.1.3 -0,7532 0,1396 0,6104

1 1.1.4 -0,6692 0,1421 0,5755

1 1.1.5 -0,6361 0,1433 0,5592

1 1.1.6 -0,7144 0,0770 0,6304

1 1.1.7 -0,7282 0,1376 0,5572

1 1.1.8 -0,7616 0,1035 0,6399

1 1.1.9 -0,6892 0,1435 0,5340

1 1.1.10 -0,6594 0,1227 0,4772

1 1.1.11 -0,6446 0,1304 0,4701

1 1.1.12 -0,6381 0,1114 0,4913

1 1.1.13 -0,7012 0,1306 0,4242

1 1.1.14 -0,6390 0,1448 0,3758

1 1.1.15 -0,6396 0,1111 0,4912

1 1.1.16 -0,7615 0,1427 0,4522

1 1.1.17 -0,6990 0,1493 0,0903

1 1.1.18 -0,3743 0,1480 0,0271

2 1.2.1 -0,0843 0,4415 0,0032

2 1.2.2 -3,4361 -0,2941 0,7276

2 1.2.3 -0,6553 0,1164 0,4601

2 1.2.4 -0,6556 0,0876 0,3688

3 1.3.1 0,0010 -0,1128 0,0000

3 1.3.2 0,0235 0,0650 0,0005

3 1.3.3 -0,0177 0,0942 0,0001

3 1.3.4 -0,2421 0,0880 0,1261

3 1.3.5 -0,7182 0,1121 0,6563
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SÉRIE MODELO a(coef angular) b(coef linear) R2

3 1.3.6 -0,7661 0,1342 0,6334

3 1.3.7 -0,8056 0,1294 0,6841

3 1.3.8 -0,8819 0,1207 0,7105

3 1.3.9 -0,9435 0,1041 0,7217

3 1.3.10 -1,0714 0,1324 0,7276

3 1.3.11 -1,2271 0,1388 0,7505

3 1.3.12 -1,3191 0,1968 0,7496

3 1.3.13 -1,5106 0,1689 0,7821

3 1.3.14 -1,4543 0,2571 0,6678

Figura 07  – Visualização da sobreposição de elementos discretos no fundo do domínio (CARVALHO, 2012)

A Figura 07 mostra o gráfico de comparação entre os resultados de ensaio vir-
tual e real, considerando o modelo 1.3.11, que apresentou a melhor aproximação. 
Observa-se que os valores da reta Linha de Tendência de Su calculado praticamen-
te coincidem com reta de valores de ensaios reais, Su esperado.
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Figura 08 – Comparação entre resultados dos Ensaio Virtuais e resultados de Ensaios Reais: Modelo 1.3.14 
(Carvalho, 2012).

Os arquivos gráficos de saída do programa apresentaram, também, um com-
portamento do solo, ao longo do desenvolvimento do ensaio, semelhante ao obser-
vado em ensaios reais. Há a formação de uma “cunha de compressão” no solo ime-
diatamente abaixo do T-Bar e um fluxo circular do solo em torno da barra (Figura 09).

Figura 09 – Formação de cunha de compressão abaixo do T-Bar e fluxo circular do solo em torno da barra, 
ambos representados pelas cores referentes à direção de deslocamento de cada elemento discreto (Carva-

lho, 2012).
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CONCLUSÃO

A utilização de uma força de campo para conferir ao modelo a característica 
de coesividade do solo permitiu que os resultados dos ensaios virtuais fossem se-
melhantes aos de ensaios reais, o que pode ser verificado tanto pela comparação 
entre os valores de Su esperados e calculados, como pela saída gráfica do VISED, 
que demonstrou o comportamento do modelo semelhante ao do solo real.

Como observado na Figura 02, no ensaio real ocorre uma certa oscilação no 
valores do ensaio, à medida que o T-Bar se desloca para dentro do solo. Esse com-
portamento ocorreu também no ensaio virtual (Figura 08), o que mostra a sua boa 
representação da realidade.

O ensaio modelado considerou as grandes deformações do solo mole, supe-
rando uma grande dificuldade encontrada na utilização de outros métodos numéri-
cos como o MEF e o MDF.

Problemas típicos de infra-estrutura de transportes, envolvendo o comporta-
mento de solos moles podem ser estudados através da modelagem desenvolvida, 
como o deslocamento de dutos enterrados e o esforço lateral em estacas circulares 
de encontros de ponte, uma vez que esses problemas envolvem a mesma modela-
gem física utilizada para o desenvolvimento do ensaio de T-Bar.
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RESUMO

A remoção incompleta do ligante e a termólise descontrolada podem introdu-
zir novos defeitos durante o processamento cerâmico. Este trabalho apresenta uma 
nova rota de eliminação do polietileno glicol, usado como ligante na alumina e compara os 
resultados de densidade e de tamanho de poros com a rota utilizada por outros pesqui-
sadores. Para a elaboração desta rota foram feitas análises de termogravimetria (TG), 
análise térmica diferencial (DTA), Calorímetro de Varredura Diferencial (DSC) e es-
pectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Os resultados obtidos 
demonstraram que a nova rota emprega um tempo maior, mas proporciona um diâmetro 
médio de poros menor, o que influencia, favoravelmente, o processamento do cerâmico e 
as propriedades mecânicas do produto final.

Palavras-chave: alumina, ligante, polietileno glicol, termólise.

ABSTRACT

Incomplete binder removal and uncontrolled thermolysis may introduce new defects 
during ceramic processing. This paper presents a new route of elimination of polyethylene 
glycol, used as binder in the alumina and compares the results of density and of pore size 
with the route used by other researchers. To produce this route analyzes were made of 
thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA), Differential Scanning Calo-
rimetry (DSC), and Fourier transform infrared spectrometry (FTIR), apart from the above 
mentioned. The results obtained showed that the new route employs a longer time, but 
provides a smaller average pore diameter, which influenced, favorably, both the processing 
of ceramic and the final product mechanical properties.

Keywords: alumina, binder, polyethylene glycol, thermolysis.

INTRODUÇÃO

Os ligantes são aditivos do processamento cerâmico, constituído por molécu-
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las poliméricas ou partículas coloidais, que são adsorvidos e promovem uma ponte 
entre as partículas cerâmicas. A sua principal função é aumentar a resistência a 
verde do material conformado para que ele possa ser manuseado mais facilmente 
(Reed, 1995).

A fórmula do polietileno glicol (PEG) é HO - (CH2 - CH2 - O) n onde n repre-
senta o número de grupos de óxido de etileno presentes, e é utilizado, na indústria 
cerâmica, como ligante. O PEG é suscetível a oxidação por ataque de radicais 
livres, pois as elevadas deformações nas dobras das cadeias de estrutura lamelar 
diminuem a energia de ativação para remoção do hidrogênio. A sua degradação 
térmica produz produtos de baixo peso molecular, que provocam uma redução do 
ponto e do calor de fusão (Seongok, 1997). 

A termólise dos aditivos, não removidos durante a secagem, é um passo im-
portante antes da densificação na sinterização. A remoção incompleta do ligante 
e a termólise descontrolada pode introduzir uma nova população de defeitos no 
corpo verde da cerâmica. Estes defeitos podem reduzir o rendimento ou prejudicar 
o desempenho. A sua retirada é dependente da composição do material de ligação 
e do tipo de gás e do seu fluxo no ambiente e nos poros do material (Reed, 1995).

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram: alumina da empresa nacional Treibacher Schei-
fmittel, cuja fabricação é similar à da alumina APC-2011 SG, o aditivo foi a nióbia 
HP da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o ligante foi 
polietilenoglicol de peso molecular 200 da VETEC.

A etapa do processo de fabricação das amostras consistiu na mistura de pó 
de alumina com 4% em peso de nióbia e 1,3% de polietilenoglicol (PEG). Posterior-
mente, o pó foi colocado na estufa para secagem. O pó seco foi desaglomerado e 
depois foi peneirado. A prensagem uniaxial foi realizada usando o método dos dois 
punções móveis e da camisa flutuante, com pressão de 80 MPa. O corpo verde foi 
sinterizado na temperatura de 1400º C por um período de 3 horas. 

 As análises térmicas do PEG foram realizadas em um equipamento Shima-
dzu modelo DTA-50. As amostras foram colocadas em cadinho de platina, em at-
mosfera de nitrogênio com fluxo de 30 ml/min, a taxa de aquecimento foi de 20 oC/
min, num intervalo de temperatura de 25 a 1000 0C.

Os ensaios de termogravimetria (TG) no pó cominuído foram desenvolvidos 
com aproximadamente 5 mg de amostra, colocadas em cadinho de platina, em 
atmosfera de ar sintético com fluxo de 30 ml/min, a taxa de aquecimento foi de 20 
oC/min, num intervalo de temperatura de 25 a 500 0C. O equipamento utilizado foi 
Shimadzu modelo TGA-50.

As análises calorimétricas foram realizadas em um equipamento Shimadzu 
modelo DSC-60 e os ensaios foram desenvolvidos com aproximadamente 3 mg de 
PEG adicionado ao pó cerâmico, para verificar a alteração do seu comportamento 
com o aumento de temperatura após a moagem, a amostra foi colocada em um 
cadinho de alumínio fechado, em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 30 ml/min, a 
taxa de aquecimento foi de 20o C/min, num intervalo de temperatura de 25 a 6000 C.
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A espectroscopia no infravermelho da amostra foi realizada em um espectrô-
metro Perkin Elmer, modelo Spectrum 100, na região entre 4000-650 cm-1, empre-
gando-se a técnica de reflectância total atenuada (ATR). Os espectros em trans-
missão foram obtidos com resolução de 4 cm-1 e 6 varreduras por ensaio e foram 
processados em um gerenciador de dados marca Perkin Elmer, modelo Spectrum 
Express.

As medidas de diâmetro médio de poros das cerâmicas foram determinadas 
por meio de Analisador Automático de Adsorção Física Micrometrics, modelo ASAP 
2010. Para o cálculo 0,3 g da cerâmica sinterizada foi desgaseificada com nitrogê-
nio a uma temperatura de 250 °C por 2 h.

A densidade das amostras sinterizadas foi calculada por meio da norma NBR 
6220, da ABNT fundamentada no princípio de Arquimedes. As massas foram medi-
das com aproximação de 1 X 10-3 g sob temperatura constante, com uma balança 
Gehaka modelo BK 300.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Investigação do Polietilenoglicol
O primeiro passo deste trabalho foi realizar as análises de TG e DTA do PEG, 

como recebido, para verificar como o ligante se comporta frente a um tratamento 
térmico.

No DTA (Figura 01) verifica-se que o pico da curva do gráfico ocorre na tem-
peratura de 292,97º C. Isto indica que esta temperatura pode ser o ponto de vapo-
rização do PEG, pois, em geral, a vaporização na termólise é endotérmica. Este 
resultado está coerente com a literatura, a qual cita que a temperatura de início 
(“onset”) da vaporização do PEG, na atmosfera de nitrogênio (N2), é por volta de 
300º C (Reed, 1995).

Figura 01. DTA do PEG.

Observa-se que a forma da curva do TG (Figrua 02) está de acordo com 
outros pesquisadores, ou seja, a perda de massa do ligante ocorre em um único 
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estágio (Seongok, 1997). 

Figura 02 – TG do PEG.

Observou-se também que o valor da temperatura de início da perda de massa 
(“onset”) é de 235,54º C e que a temperatura do término da degradação (“End”) é 
de 329,52º C. Observa-se ainda que a 1ª derivada, onde o máximo do pico repre-
senta a temperatura de maior velocidade de perda de massa (Lucas, 2001), é de 
283,78º C e que a massa perdida foi de 99,33%.

INVESTIGAÇÃO DO POLIETILENOGLICOL ADICIONADO AO PÓ

Tendo em vista que as interações inter e intramoleculares influenciam forte-
mente a temperatura de início de decomposição térmica de um polímero (Paoli, 
2008), a etapa seguinte foi realizar o DSC e a termogravimetria no ligante adicio-
nado ao pó. 

Figura 03 – DSC do ligante adicionado no pó.

No DSC (Figura 03) verifica-se que a temperatura de início (“onset”) da vapori-
zação do PEG sofreu alteração. O resultado, 235º C, indica que o PEG sofreu uma 



75 4o Trimestre de 2013 – 

redução da massa molar. Quanto menor a massa molar menor é a estabilidade 
térmica (Lucas, 2001).

Na figura 4, verifica-se que perda de massa do ligante ocorre em mais de um 
estágio, que as temperaturas de início e da 1ª derivada sofreram alterações e a per-
da de massa correspondeu a 1,26 %, valor coerente com a quantidade de ligante 
adicionado.

Figura 04 – TG do ligante adicionado no pó.

Comparando os resultados da termogravimetria (Figuras 02 e 04), observa-
-se, na curva termogravimétrica da figura 04, uma diminuição da temperatura do 
início da perda de massa do ligante, conforme tabela 01. Além disso, a forma da 
sua curva foi alterada, caracterizando que a perda de massa do ligante ocorre em 
mais de um estágio. 

Tabela 01 – Temperaturas do TGA do PEG e do PEG adicionado no pó.

temperaturas PEG PEG adicionado no pó

início (º C) 235,54 125,74

1ª derivada (º C) 283,78 157,63 

término (º C) 329,52 372,64

Ao mesmo tempo pode-se notar que há uma modificação perceptível no me-
canismo de degradação térmica do ligante com pó adicionado ou sem o pó, pois 
as curvas da primeira derivada (Figuras 02 e 04) não são idênticas no seu formato.

A diminuição das temperaturas de início da perda de massa e da 1º derivada 
do PEG adicionado ao pó indica que a cadeia polimérica sofreu alteração durante 
o processo de cominuição, ou seja, ocorreu cisão mecânica das ligações quími-
cas. Com a redução do tamanho das cadeias das macromoléculas a mobilidade 
aumenta e o transporte de calor se torna mais eficiente, o que tende a favorecer a 
degradação térmica (Paoli, 2008).

O aumento da temperatura do término da degradação no pó pode ser expli-
cado pela hidratação da alumina. A desidratação da Al2O3 ocorre em temperaturas 
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maiores que 320º C (Reed,1995).
Após analisar os resultados foi elaborada uma rota de eliminação do ligante (Fi-

gura 05) com a temperatura variando de 25º a 375º C e com um patamar em 158º C.

Figura 05 – Nova rota utilizada para retirada do PEG.

Como os polímeros em geral são bons isolantes térmicos, ou seja, tem baixa 
condutividade térmica, o tempo de exposição a uma determinada temperatura e a 
velocidade de aquecimento também exercem um efeito marcante na sua estabili-
dade térmica (Paoli, 2008). Devido a isto a taxa de aquecimento escolhida foi de 
0,5º C / min.

Para confirmar se a nova rota conseguiu remover o ligante, foi feita uma aná-
lise de espectroscopia no infravermelho do pó antes, cor preta, e depois do trata-
mento térmico, cor azul (Figura 06).

Figura 06 – FTIR do pó com e sem ligante.



77 4o Trimestre de 2013 – 

Na análise do pó, antes da retirada do ligante, destacam-se quatro regiões: 

em 3.398 cm-1  observa-se uma banda bem ampla referente à vibração de estira-
mento do grupo OH, em 2.876 cm-1 tem-se uma banda de estiramento C-H indican-
do a presença de alcanos, em 1.124 cm-1 vê-se uma banda de estiramento do gru-
po C-O-C indicando a presença de éter e em 1.068 cm-1 detecta-se uma banda de 
estiramento do grupo C-O indicando a presença de álcool. As bandas mencionadas 
são típicas do polietilenoglicol (Shaobing, 2003, Kolhe, 2003 e Zacharuk, 2011).

Na análise feita após o aquecimento verificou-se a ausência das bandas su-
pracitadas. Portanto, o resultado obtido indica que a nova rota obteve êxito na reti-
rada do ligante do corpo verde.

COMPARAÇÃO ENTRE AS ROTAS 

A eliminação do PEG no corpo verde, realizada por outros pesquisadores,  foi 
feita entre as temperaturas de 25º a 500º C, com uma taxa de 1º C /min e com um 
patamar de 1 hora na temperatura final, para garantir a retirada do ligante (Rocha, 
1987), conforme mostra a figura 07.

Figura 07 – Rota utilizada para retirada do PEG.

O corpo verde deve sobreviver a termólise sem a formação de trincas ou de 
poros expandidos, quando a escolha da rota é apropriada (Reed,1995). Devido a 
este fato, foram realizados análises de tamanho de poros, verificação de trincas e 
cálculo da densidade nas cerâmicas sinterizadas pelas duas rotas.

A figura 08 mostra as cerâmicas sinterizadas pelas duas rotas, onde a amos-
tra identificada pela letra c representa a rota nova. Verifica-se que não existem 
trincas em nenhuma delas.
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Figura 08 – Foto das cerâmicas sinterizadas pelas duas rotas

Os resultados, constantes na Tabela 2, revelaram que pela nova rota de eva-
poração de ligante, o tamanho médio dos poros foi menor do que na rota antiga, 
porém as densidades, estatisticamente, não sofreram alteração.

Tabela 02 – Faixas das bandas dos grupos característico do PEG.

rota empregada densidade  média (g/cm3) tamanho médio de poros (Ǻ)

antiga 3,53 ± 0,02 71,6946

nova 3,56 ± 0,01 41,1441

Portanto, os resultados indicaram que a nova rota promoveu um aumento na 
quantidade de poros menores por unidade de volume, o que pode ser atribuído ao 
patamar de temperatura mais baixo utilizado pela nova rota que diminuiu a pressão 
de saída dos gases.

Apesar da tendência de poros com diâmetros menores proporcionar uma 
melhor densificação na sinterização quando comparada com poros de diâmetros 
maiores (Randall, 1996), foi constatado que este efeito não ocorreu. Isto indica que 
a redução do tamanho de diâmetro médio, alcançada pela nova rota, não foi sufi-
ciente para melhorar a densificação de forma significativa, devido ao aumento da 
densidade dos poros menores da nova rota.

CONCLUSÃO

No decorrer do trabalho, verificou-se que a taxa de aquecimento é muito im-
portante na termólise. Quando a taxa de aquecimento foi reduzida de 1º para 0,5º 
C/min. constatou-se a ocorrência de uma redução de tamanho dos poros. Esta 
redução é responsável pelo pequeno aumento na densidade. 

Neste artigo ficou demonstrado que não existe necessidade de realizar um 
patamar na temperatura de 500º C por uma hora, pois a retirada do ligante, adi-
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cionado ao pó, e da água, desidratação da alumina, ocorre em uma temperatura 
inferior a 373º C. 

Os resultados indicam que a nova rota é mais eficiente do que a antiga, ape-
sar de empregar um tempo maior (228,2 min.), mas proporciona um diâmetro médio de 
poros menor, o que favorece uma melhor densificação na sinterização.
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RESUMO

Um magnetômetro de núcleo saturado (fluxgate), de alta resolução, foi cons-
truído no Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos do Observató-
rio Nacional (LDSM/ON) para ser utilizado no Complexo de Magnetologia da Base 
Naval de Aratu (BA). O sensor de geometria toroidal foi construído utilizando fitas 
magnéticas amorfas CoFeSiB. A eletrônica funciona utilizando o principio da detec-
ção síncrona do segundo harmônico do sinal da excitação. O magnetômetro foi de-
senvolvido para operar em campos magnéticos de intensidades: ±60.000 nT tendo 
resolução de 0.1 nT com ruído:  47.4 pTrms, na faixa (0.01 – 2.0) Hz. 

Palavras-chave: Magnetômetro, sensor fluxgate, campo geomagnético, des-
magnetização, detecção síncrona. 

ABSTRACT 

A high resolution saturated core magnetometer (fluxgate) had been built at the  
Laboratory of Magnetic Sensors Development of Observatório Nacional (LDMS/
ON). This instrument is designed to beused at the Magnetology Complex of the 
Naval Base of Aratu (BA). The sensor employed is ring-core type built using amor-
phous ribbons of CoFeSiB. Its electronic circuit is based on the principle of synchro-
nous detection. The instrument is capable of operating in magnetic field intensities 
of ±60,000 nT, with resolution of 0.1 nT. The noise level is 47.4 pTrms, in a range of 
0.01 to 2.0 Hz.

Keywords: Magnetometer, fluxgate sensor, geomagnetic field, demagnetiza-
tion, synchronous detection.

INTRODUÇÃO

Um dos mais práticos e versáteis instrumentos de medição de campos mag-
néticos de pequena intensidade, o magnetômetro de núcleo saturado, ou fluxgate, 
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surgiu no final da década de 1920 e desde seu aparecimento tem sido amplamente 
utilizado nas mais diversas áreas destacando a prospecção mineral, as atividades 
de defesa/bélica e as medições científicas em terra e no espaço. Com o advento da 
II Guerra Mundial, teve aplicação destacada na localização precisa de submarinos. 
Posteriormente, durante todo o período da denominada “guerra fria”, foi largamente 
utilizado à bordo de satélites espiões com a finalidade de localizar armas e mís-
seis armazenados no subsolo.  Ainda hoje, continua sendo amplamente aplicado 
em atividades diversas especialmente para monitorar de maneira precisa campos 
magnéticos ou suas variações.

Por natureza é um instrumento de natureza vetorial, ou seja, realiza medições 
com a condição que seu eixo sensor esteja alinhado com o corpo de prova. Mesmo 
em campos magnéticos de pequena intensidade permite realizar medições com 
grande sensibilidade e baixo nível de ruídos. Apresenta ainda a vantagem de poder 
ser construído com pequena dimensão e peso. Tem ainda o diferencial de consumir 
pouca potência, o que faz desse equipamento ideal para ser utilizado a bordo de 
satélites de longa duração sendo então alimentado por painéis solares. 

Desde 1998, o Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos do 
Observatório Nacional (LDSM-ON) desenvolve e constrói sensores fluxgate de alta 
resolução utilizando fitas magnéticas amorfas e nanocristalinas (Perez, 2009). Em 
um trabalho pioneiro para o Observatório Nacional, e para o país, em diversas oca-
siões, a partir de 2001, exportou seus sensores para um dos mais conceituados 
institutos de geomagnetismo da atualidade, o Instituto Indiano de Geomagnetismo. 
Também a partir deste ultimo citado ano passou a desenvolver e construir circuitos 
eletrônicos altamente qualificados para seus sensores. Desde então construiu di-
versos magnetometros que estão sendo usados em atividades diversas: cientificas, 
comerciais e bélicas. Merece destaque o desenvolvimento de instrumentos de alta 
precisão especialmente projetados para serem utilizados em laboratórios de me-
trologia do Brasil (INMETRO) e do Uruguai (LATU) (Caceres, 2011). O LDSM/ON 
participa ainda de projetos conjuntos visando utilização de seus instrumentos em 
programas da Agencia Espacial Brasileira. Enfim, os sensores e os circuitos ele-
trônicos desenvolvidos no LDSM/ON utilizam tecnologia de ponta colocando nosso 
país em igualdade de condições com centros similares de pesquisa da Europa e da 
América do Norte.  

A Marinha do Brasil possui há mais de duas décadas um Complexo de Mag-
netologia, na Base Naval de Aratu (BNA) localizada em Salvador, Bahia, que reali-
za o controle magnético dos navios da  armada brasileira, de nações amigas e da 
industria de maneira geral objetivando o controle e a proteção. Este requisito faz-
-se necessário para monitorar atividades quando, em situações de conflito, estes 
barcos estiverem navegando em áreas minadas. Outro objetivo é o de minimizar a 
possibilidade destes barcos serem detectados por equipamentos magneto sensí-
veis, geralmente instalados a bordo de aviões patrulha. O conjunto funcional deste 
aparato de medição precisa de campos magnéticos está distribuído em três unida-
des da BNA, cujas atividades simplificadas estão abaixo: 

1. Laboratório de Medidas Magnéticas (LMM): tem a função de estudar e con-
trolar o magnetismo das máquinas e equipamentos diversos de até 10 (dez) 
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toneladas dos navios, especialmente da classe dos varredores. Também realiza 
estudos para reduzir, a níveis aceitáveis, o magnetismo em máquinas rotativas 
industriais. 

2. Estação de Medidas Magnéticas de Navios (EMMN): também chamada de 
Estação Degaussing ou raia magnética, objetiva realizar, além das medidas de 
orientação, trabalhos de compensação magnética permanente e induzida. 

3. Estação de Tratamento Magnético de Navios (ETMN): também denominada 
de Estação de Flashing/Deperming, tem a finalidade de reduzir, a níveis aceitá-
veis, o magnetismo permanente dos navios da Marinha do Brasil e das Marinhas 
amigas (Deperming), alem disso, visa a possibilidade de induzir no navio, uma 
magnetização vertical permanente e contrária à magnetização vertical induzida 
pelo campo geomagnético na área de operação do navio (Flashing).

Para realizar estas tarefas, as Estações do Complexo de Magnetologia pos-
suem dezenas de magnetômetros do tipo fluxgate, importados e com tecnologias 
distintas. Na Estação de Medidas Magnéticas de Navios e do Laboratório de Medi-
das Magnéticas, os magnetômetros utilizados possuem tecnologia alemã enquanto 
os outros, da Estação de Tratamento Magnético de Navios, possuí magnetômetros 
com tecnologia norte-americana. Um primeiro agravante operacional dá-se devido 
às diferentes tecnologias dos instrumentos, que não tornam possível interligar com 
sucesso, os diferentes sistemas tornando as operações de rotina e os reparos lon-
gos e complexos.

A Estação de Tratamento Magnético de Navios, embora tendo sido construída 
e iniciado suas operações muito tempo depois é a estação onde mais frequente-
mente os magnetometros apresentam problemas. Deve-se observar que os equi-
pamentos ficam submersos à profundidades de uma dezena de metros por longos 
períodos. Esta estação possui dezenove magnetômetros do tipo fluxgate. Dezoito 
desses instrumentos são uniaxiais, de orientação vertical e apenas um é triaxial. 
Estes magnetômetros são abrigados no interior de tubos metálicos estanques e 
instalados na raia de medição da Estação de Tratamento Magnético de Navios. 

Figura 01 – Fragata Bosísio F48, da Marinha do Brasil, sendo submetida à testes magnéticos no Complexo 
de Magnetologia da BNA.
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Em 2010, por solicitação da BNA o LDSM/ON desenvolveu, construiu e testou 
um magnetômetro do tipo fluxgate para operar simultaneamente com os equipa-
mentos já instalados no Complexo de Magnetologia da BNA. Durante três dias 
o instrumento especialmente projetado funcionou em paralelo com os importados 
demonstrando integração entre o instrumento desenvolvido e as necessidades re-
queridas.

O presente artigo tem por objetivo descrever o instrumento montado no LDSM/
ON. Inicialmente é mostrado o elemento sensor e na sequencia a eletrônica asso-
ciada, que compõem o magnetômetro especialmente desenvolvido para o Comple-
xo de Magnetologia da Marinha do Brasil.

 O SENSOR FLUXGATE 

Em sua configuração mais básica, o sensor fluxgate é constituído por um 
núcleo de material ferromagnético, de alta permeabilidade, envolto por dois siste-
mas de bobina. O primeiro, de excitação, leva o núcleo, através de uma corrente 
periódica, aos limites da saturação e o outro detecta o segundo harmônico des-
te sinal de excitação, que traz a informação do campo magnético a ser avaliado. 
Assim, excitando um núcleo de material de alta permeabilidade e alinhado-o com 
um campo magnético externo o núcleo será magnetizado, alternadamente, com o 
aparecimento de um fluxo magnético (µ = B.A) no seu interior. Como conseqüência 
da variação temporal deste fluxo e da sua permeabilidade relativa “µr” , um sinal de 
tensão (Vsec ) será induzido nas “ns” espiras que compõem a bobina sensora:

     Vsec = nsA(dB/dt)                                                     (1)

Para campos magnéticos de pequena amplitude Bex é proporcional a B e o fa-
tor de proporcionalidade é a própria permeabilidade aparente (µa = B/Bex) do mate-
rial que depende da geometria usada. Considerando a relação entre magnetização 
“M” e a densidade de fluxo: 

                         = µo(H+M)                                                                    (2)

Dessa maneira, a relação de proporcionalidade entre H e M pode ser avaliada 
considerando sua susceptibilidade magnética “χ“: (M = χ H) e pode-se então verificar 
a relação entre as permeabilidades absoluta e relativa. Entretanto tem-se que consi-
derar o fator de desmagnetização do material “D” e sua relação com o campo H:

                     H= Hex- DM                                                                      (3)

De outra forma: 

                                                          B= µr. Bex / (1+D(µr -1))                 
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Que combinadas usando ainda a relação µr = 1 + µ tem-se que:

                               µa = µr / (1 + D(µr-1))                                   (4)
Combinando as expressões acima se tem a equação fundamental do magne-

tômetro fluxgate:

             Vsec = n.A.Bex (dµr/dt)(1-D)                                               (5)                
                                   [1+D(µr-1)]2

Esta última equação mostra que o sinal de tensão induzido nas ns espiras da 
bobina sensora, tem sua intensidade dependente das propriedades intrínsecas do 
núcleo, que são a permeabilidade relativa e o fator de desmagnetização.

Até o início da década de 1990, todos os sensores fluxgate eram construídos 
com materiais cristalinos NiFe do tipo: permalloy, ferrite e mu-metal. Devido ao alto 
custo relativo dos sensores de melhor qualidade e as restrições de fornecimento - 
por serem materiais estratégicos - os núcleos cristalinos foram sendo substituídos, 
por similares amorfos que desde seu aparecimento já apresentavam uma série de 
vantagens, especialmente por detectarem variações dentro de um espectro maior 
de frequências apresentando menor nível de ruído.

Um fator que deve ser considerado na seleção de materiais para este tipo de 
núcleo sensor é a escolha de elementos que combinados possam fornecer ligas de 
reduzida força coercitiva, alta permeabilidade magnética e baixa temperatura de 
Curie. Entre as composições possíveis de serem utilizadas como núcleo de sen-
sores “fluxgate” três bases distintas mostraram-se adequadas: FeSiB, NiFeSiB e 
CoFeSiB. Das três opções, as ligas de base Ni são mais ruidosas, enquanto as de 
base Co foram as que apresentaram os menores níveis de ruídos.

No LDSM/ON são desenvolvidas e produzidas fitas amorfas e nanocristalinas 
usando principalmente o método “melt-spinner”. Esta técnica consiste em ejetar o 
material da liga fundente sobre uma roda de ferro, ou aço inox, que gira em alta 
velocidade fazendo com que o material ao esfriar não adquira natureza cristalina e 
sim amorfa. Entretanto, ao serem produzidas estas fitas não possuem as caracte-
rísticas para serem usadas como núcleos de sensores fluxgate sendo necessário 
tratamentos térmicos apropriados para cada composição. Este procedimento obje-
tiva reduzir a magnetostricção, além de estreitar e rotacionar a histerése.

A tabela 01 mostra a relação entre três fitas cristalinas tradicionais e amorfa 
Co66Fe4Si15B15  todas devidamente tratadas. Por esta tabela (Benyosef, 1996) pode-se 
observar que o material amorfo apresenta menores força coerciva e temperatura de 
Curie do que as cristalinas tradicionais, apresentando também uma maior permea-
bilidade, tornando-a mais apropriada para utilização em sensores “fluxgate”.

Material HC(Oe) µ max TC (0C)
Ferrite 0.09  90.000 450

mu-metal 0.05 100.000 460

4-79 mo-permalloy 0.05 100.000 460
Co66Fe4Si15B15 0.005 150.000 240

Tabela 01 - Comparação entre propriedades magnéticas de fitas cristalinas e amorfas.
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Deve-se também observar que quanto menor a espessura da fita do material 
que compõe o sensor, mais uniforme será a sua magnetização e, consequentemente, 
maior será sua sensibilidade e menor o nível de ruídos. Fitas muito espessas são 
também evitadas para reduzir a presença de correntes de Foucault, que dificultam 
a magnetização do material. Na tabela 02, abaixo, estão representados os valores 
médios das espessuras típicas das fitas cristalinas e amorfas. Pode-se perceber 
por este parâmetro a vantagem dos materiais amorfos.  

        
NiFe cristalinos 10-3 mm

Amorfos 10-4 mm

Tabela 02 - Comparação entre espessuras, típicas, de fitas cristalinas e amorfas.

O MAGNETOMETRO LDSM/ON

Atualmente os sensores magnéticos - amorfos - desenvolvidos e construídos 
no LDSM/ON utilizam como composição básica a liga nominal Co67.5Fe3.5Si17.4B11.6 
as quais foram submetidas à tratamentos termomecânicos apropriados, visando 
adequar e reduzir a taxa de ruído (Benyosef, 1996).  A figura 2 mostra o nível de 
ruído, típico, do núcleo amorfo que tem valor da ordem de 47.4 pT rms. É importan-
te observar que a taxa de ruído do sensor comercial cristalino (4-79 Mo-Permalloy, 
usado pela Marinha Americana) é da ordem de 100 pT rms.

                 
Figura 02 – Ruído típico do sensor desenvolvido no LDSM/ON para os magnetometros da BNA

A figura 03 apresenta uma avaliação para o ruído total do sistema sensor e 
eletrônica associada, que foram especialmente desenvolvidos para o sistema do 
Complexo de Magnetologia. Para este medição, o sistema eletrônica/sensor foi co-
locado dentro de uma blindagem magnética de cinco camadas, construída a partir 
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de uma liga de alta permeabilidade (um-metal). O sinal foi capturado por uma placa 
de aquisição e armazenado durante 24 horas. Nesta medição são evidenciados o 
ruído próprio do sensor e de sua eletrônica associada, assim como a deriva instru-
mental de curto período. Pode-se observar que o sistema responde com um nível 
de variação inferior a 1 nT mesmo considerando a contribuição eletrônica. A deriva 
obtida, da ordem de 1,1 nT/hora é bastante pequena, considerando as variações 
produzidas pela assinatura magnética de uma embarcação em movimento, coleta-
da usualmente no intervalo de alguns segundos.

Figura 03 – Avaliação de ruído do sistema eletrônica/sensor desenvolvido pelo LDMS/ON para a 
BNA.

A figura 04 mostra o resultado do ensaio de linearidade do sistema eletrôni-
ca/sensor fluxgate e de sua eletrônica associada. Para este ensaio, o elemento 
sensor foi montado no interior de uma bobina de Helmholtz, utilizada para produzir 
um campo magnetostático de referência homogêneo. Após diversas excursões do 
campo, na faixa de -120 a +120 uT, foi obtida uma função média de transferência, 
cujo ajuste linear apresentou aderência da ordem de 0,9998, comprovando uma 
excelente linearidade do instrumento.

Figura 04 - Teste de linearidade do sistema eletrônica/sensor fluxgate utilizado
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A figura 05 mostra a análise espectral medidos durante uma hora, com taxa 
de amostragem de 3Hz. O sinal evidencia ausência de frequências características 
ou resíduos significativos de demodulação o que realça o baixo nível de ruídos do 
sensor especialmente desenvolvido para a BNA.

Figura 05 – Análise espectral do sinal próprio do sensor desenvolvido.

A eletrônica dos circuitos fluxgate utilizada baseia-se no princípio de excitar o 
núcleo do sensor com um sinal de corrente - de frequência fundamental  - alinha-
-lo com o campo de prova e assim detectar o sinal induzido e que contenha o dobro 
da frequência de excitação, i.e. o sinal 2  na bobina sensora. 

A figura 6 mostra o diagrama de blocos do circuito desenvolvido no LDSM/
ON (Cadorin, 2000). Este é alimentado por uma fonte simétrica estabilizada em  
± 15 V sendo que o Oscilador fornece duas ondas quadradas. Uma de 14,2 KHz, 
para o demodulador síncrono que irá gerar uma referência 2 , para o sinal vindo 
da bobina sensora e a outra de 7,1 KHz (obtida por um divisor de frequências) que 
será utilizada para alimentar o núcleo, passando antes por um amplificador resso-
nante centrado nessa frequência e por um filtro de rejeição do segundo harmônico 
(notch), alimentando um amplificador de potência. É importante que o amplificador 
de potência não distorça o sinal de entrada, evitando sinais de segundo harmônico 
independentes do campo a ser medido. A excitação do núcleo do sensor é feita com 
3.8 V (rms) e 20 mA (rms).

O sinal induzido na bobina sensora, contendo as informações do campo mag-
nético externo, é pre-amplificado com uma filtragem em cascata visando eliminar 
outros harmônicos que não o segundo (14,2 KHz). Este sinal sofre um reajuste de 
fase para estar sintoniza exatamente com a referência 2  do oscilador. O sinal 
é detectado por um demodulador síncrono, baseado na chave C-MOS analógica 
CD4066, passando por um amplificador diferencial integrador. Obtém-se assim, 
um sinal DC, proporcional à amplitude do sinal 2  e ao campo magnético exter-
no. Parte deste sinal vai para um conversor tensão/corrente fornecendo a corrente 
necessária para a bobina de realimentação, de oposição ao campo magnético ex-
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terno. Desta maneira o sensor trabalha em “campo nulo”, na região de alta lineari-
dade. A outra parte do sinal é filtrada e amplificada para saída analógica fornecendo 
um sinal de 0 a 10VDC. Usualmente os magnetômetros denominados de digitais, 
são na realidade instrumentos (de processamento) analógicos que levam na saída 
conversores A/D (analógico/digital) fornecendo portanto um sinal digital. 

 
Figura 06 – Diagrama em blocos do magnetômetro desenvolvido para a BNA.

A tabela 03 apresenta as principais características do magnetômetro desen-
volvido para o Complexo de Magnetologia da BNA.
  

Sensor Co67.5Fe3.5Si17.4B11.6

Geometria  Toroidal

Orientação Vertical (Z)

Faixa de detecção ± 60.000 nT

Temp. operação (-10 a 50) ºC

Resolução 0.1 nT

Ruído  < 50 pT (rms)  

Faixa operação (0.01  a 2.0) Hz

Freq; operação Exc.:15.625 KHz  exc  e Det.:  31.25 KHz 

Circuito eletrônico Realimentado (Feedback)

Alimentação ± 15 Vdc

Saída 7,5 µT/V  (A/D)

Tabela 3 – Principais características do instrumento construído

A Figura 07 mostra o instrumento completo e aberto. Pode-se observar o con-
junto circuito eletrônico e o sensor magnético montados na mesma estrutura e na 
parte posterior, o tubo de vedação onde o sistema será colocado de maneira que 
possa ser instalado, submerso, perpendicularmente ao fundo marítimo.
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Figura 07 – O magnetômetro aberto na bancada. No primeiro plano o sistema sensor/eletrônica e no segundo 
o cilindro de vedação.

A OPERAÇÃO DO MAGNETOMETRO LDSM/ON NA BNA

Considerando os requisitos de operação, o magnetômetro foi projetado para 
operar submerso, por longos períodos. Assim, todos os materiais, e componentes, 
foram devidamente analisados de maneira que pudessem funcionar sem necessi-
dade de manutenção por períodos relativamente espaçados de tempo. O sistema 
foi vedado completamente para evitar a entrada de água e foram considerados os 
vários efeitos da salinidade e da alta pressão a que o instrumento seria subme-
tido. Devido ao instrumento ter sido desenvolvido para operar apenas com uma 
componente, ou seja, a parcela vertical do campo geomagnético, o seu sistema de 
alinhamento é auto sustentável e está baseado na interação da massa do sensor 
magnético com a força da gravidade local, permitindo que o mesmo esteja sempre 
alinhado com a componente vertical do campo magnético terrestre.

Transportado pelos dois primeiros autores, do LDSM/ON para o Complexo 
de Magnetologia da BNA, especialmente para a fase de testes, o magnetômetro 
foi instalado próximo aos instrumentos já existentes tendo sido alimentado pela 
mesma fonte que supria os demais cinco instrumentos em operação. Os registros 
foram coletados e analisados comparativamente com os dados obtidos pelos mag-
netometros importados.  Por se tratar de dados específicos e identificados com 
assinaturas magnéticas de navios da armada brasileira, não estão presentes nesta 
publicação. A figura 08 mostra o instante em que o marinheiro da BNA recolhe o 
magnetômetro retirando-o da água para finalizar o período ininterrupto de testes a 
que foi submetido.
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Figura 08 – Magnetômetro LDSM/ON sendo içado na BNA, depois do período de testes a que foi submetido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos pelos sensores nacionais de alta resolução e da eletrô-
nica especialmente desenvolvida, evidenciam que é perfeitamente viável a substi-
tuição dos magnetômetros importados e já defasados em tecnologia, além do des-
gaste natural do próprio tempo, pelos similares desenvolvidos no LDSM/ON. Além 
da economia de divisas e do domínio tecnológico, existe a vantagem na agilidade 
da manutenção, evitando os tramites burocráticos de importação/exportação, além 
de possibilitar margem para atualização tecnológica e desenvolvimento de outros 
equipamentos para esta aplicação especifica, ou seja, a determinação precisa e 
atualizada da assinatura magnética dos navios da armada brasileira. Outra vanta-
gem adicional é estar contribuindo efetivamente na formação de pessoal altamente 
qualificado no domínio cientifico e tecnológico desta modalidade de tecnologia de 
ponta. 
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