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Resumo

A detecção de trincas é parte essencial dos sistemas de
manutenção  de  estradas  e  tem  atraído  interesse  dos
pesquisadores.  Métodos  tradicionais  de  detecção  de
trincas  em  estradas  são  comumente  demorados  e
subjetivos.  Sistemas  automatizados  de  detecção  de
trincas por meio de imagens digitais podem quantificar a
qualidade dos revestimentos das estradas e ajudar no
planejamento  da  manutenção  e  restauração.  Este
trabalho tem como objetivo investigar o uso de análise
de textura em imagens e aprendizado de máquina para
detecção  de  trincas  em  pavimentos  urbanos  e
rodoviários. Neste trabalho foram utilizados os algoritmos
de  padrões  binários  locais  para  obter  descritores  de
textura nas imagens, e em seguida utilizando um método
de  aprendizado  de  máquina  para  a  obtenção  de  um
classificador.  Os  resultados  obtidos  indicam  taxas  de
acerto em torno de 90% para a maioria dos descritores
utilizados.

Introdução 

Desde que o custo de construção de estradas é elevado,
a  manutenção  torna-se  importante  para  preservar  o
pavimento.  Trincas  são  uma  classe  de  defeitos  de
pavimentos  que  podem  reduzir  o  desempenho  das
estradas e diminuir a segurança dos usuários da via. Por
isso,  há  necessidade  de  inspeção  e  manutenção
constantes. A detecção de trincas é parte essencial dos
sistemas  de  manutenção  de  estradas  e  tem  atraído
interesse dos pesquisadores das áreas de engenharia e
computação. Como a detecção manual destas trincas é
custosa e demorada,  buscam-se  métodos alternativos,
como a detecção de maneira autônoma por algoritmos
de  aprendizado  de  máquina.  Este  trabalho  tem como
objetivo  obter  um  classificador  de  imagens  utilizando
conceitos  de  aprendizado  de  máquina  e  análise  de
imagens, que possa de maneira autônoma, identificar a
presença de trincas em imagens de pavimentos.

Material e Métodos

O  conjunto  de  imagens  Asphalt  Crack  Dataset (Balaji
et.al,  2019),  que  contém 400  imagens  de  pavimentos
rotuladas  em  duas  classes  (com  e  sem  trincas),  foi
utilizado  nos  experimentos.  Essas  imagens  serviram
como entrada  para  os  algoritmos  de  padrões  binários
locais  (Ojala  et  al.,  2002),  chamados  de  LBP.  Esses
algoritmos geram como saída descritores de imagens, os
quais permitem que a partir deles, a presença de trincas
possa  ser  detectada  nas  imagens.  As  variantes  dos

algoritmos LBP, descritas em Ojala  et al. (2002), foram
utilizados nos experimentos. O algoritmo de classificação
Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine
– SVM) foi utilizado como classificador. O desempenho
do classificador foi avaliado reservando uma quantidade
de imagens para teste e o restante para a aprendizagem.

Resultados e Discussão

O classificador  foi  implementado  com sucesso,  sendo
capaz de detectar a presença de trincas em imagens, a
partir  de  um  modelo  treinado  utilizando  SVM  e
descritores de imagens obtidos através de métodos LBP.
Sendo assim se for fornecido um conjunto de imagens o
programa classificará o conjunto  com base nos dados
obtidos na etapa de treinamento. A Figura 1 representa
um exemplo de imagens classificadas.
Figura 1. Imagens pós-classificação

Conclusão 

O  classificador  foi  implementado  resolvendo
parcialmente  o  problema  apresentado,  conseguindo
taxas  de  acerto  acima  de  90%  para  a  maioria  dos
descritores  LBP.  Portanto,  pode-se  concluir  que  os
algoritmos LBPs podem ser utilizados para a extração de
características de imagens, cujo desempenho utilizando
um classificador SVM se mostrou adequado em relação
aos demais trabalhos da área.
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