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Resumo 

 A detecção de defeitos é parte essencial dos 

sistemas de manutenção de estradas e tem atraído 

interesse dos pesquisadores. Métodos tradicionais de 

detecção de defeitos em estradas são demorados, 

perigosos e exigem trabalho intensivo. Sistemas 

automatizados de detecção podem ajudar na manutenção 

e preservar e prolongar a vida útil das estradas. Métodos 

automáticos empregam conceitos de análise de imagens 

ou vídeos de estradas para identificar a condição dos 

pavimentos. Há necessidade de imagens rotuladas para 

análise de imagens e de aprendizado de máquina, bem 

como de mecanismos de incremento das bases com 

amostras artificiais. Esse trabalho investiga a criação de 

bases de imagens rotuladas e geração de imagens 

artificiais para o apoio de tarefas de aprendizado de 

máquina profundo. 

Introdução  

A detecção de trincas é parte essencial dos 

sistemas de manutenção e restauração de estradas e tem 

atraído interesse dos pesquisadores das áreas de 

engenharia e computação (SHATNAWI, 2018; YANG et 

al., 2019). A literatura demonstra que há dois tipos 

principais de abordagem para a detecção de efeitos em 

pavimentos, sendo elas: processamento de imagens de 

modo tradicional, com levantamento e análise de dados 

como texturas, filtros e gráficos e; aprendizado de 

máquina profundo (deep learning) (ZHANG et al., 2016). 

Independente da abordagem a ser empregada, faz-se 

necessário o levantamento das imagens e da rotulação 

destas por meio de consulta com especialistas da área de 

pavimentação. Além disso, principalmente na abordagem 

de aprendizado de máquina profundo, é necessário um 

processo de incremento de dados na quantidade de 

fontes, tendo em vista diminuir o overfitting e, desta forma, 

incrementar o desempenho dos classificadores (LECUN 

et al. 2015). 

Material e Métodos 

 A pesquisa foi realizada de forma exploratória. 

Para que fosse possível a realização do projeto foi 

necessário um levantamento sobre os diferentes tipos de 

pavimentos, detalhes de construção e defeitos mais 

comuns.  Consultas com especialista da área foram 

realizadas. Para os experimentos de aprendizado de 

máquina, foi realizada a leitura da documentação do 

software Keras. Após a leitura da documentação, a 

instalação e execução de experimentos iniciais foram 

realizados. 

Resultados e Discussão 

 Por meio da revisão e contato com 

pesquisadores, pode-se obter um conjunto de bases a 

serem estudadas. Com a utilização de bases de dados 

existentes pode-se criar alguns modelos de aprendizado 

de máquina de maneira a reproduzir parcialmente alguns 

resultados, visando atingir resultados similares da 

literatura (figura 1). 

 
Figura 1. Exemplos de resultados da literatura analisados (Fonte: YANG 

et al., 2019) 

Conclusão ou Conclusões 

 Pode-se concluir que há grande interesse dos 

pesquisadores em relação ao tema. Pode-se perceber 

que a abordagem de aprendizagem profunda é a mais 

adequada para a solução do problema de pesquisa. 

Dentre os softwares investigados, pode-se concluir que o 

framework Keras é o mais adequado para a condução dos 

experimentos, pelo suporte de estratégias de aumento de 

dados (data augmentation) e diversidade de algoritmos 

implementados. 
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