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RESUMO
O trabalho apresenta um estudo comparativo de diferentes métodos de
inspeção de fachadas, propondo a utilização de tecnologias disruptivas para ampliar
a oferta e possibilitar a redução dos custos dos serviços de consultoria de
engenharia que se ocupam desse tema. Em campo foram realizados experimentos
para obtenção de imagens convencionais e termogramas das fachadas de um
edifício, com e sem o auxílio de um drone, sendo que posteriormente os dados
foram comparados com o mapeamento realizado por meio do ensaio de percussão.
Paralelamente, as imagens foram inseridas em uma plataforma de inteligência
artificial aplicada à análise de imagens captadas por drones, sendo analisadas as
vantagens e desvantagens de cada método. Com os resultados obtidos nos
experimentos constatou-se que as tecnologias empregadas podem servir de
ferramenta de apoio aos diagnósticos, prognósticos e propostas de terapia de
manifestações patológicas nos revestimentos de argamassas de fachadas.
Palavras-chave: Patologia; fachada; ensaio de percussão; laser scaner; termografia
infravermelha; inteligência artificial; drone.

ABSTRACT
Innovative technologies for inspection of building facades covered with
mortar: laser scanner, digital photogrammetry, infrared thermography and
artificial intelligence applied to the analysis of images captured by semiautonomous drones.
The work presents a comparative study of different methods of inspection of
facades, proposing the use of disruptive technologies to expand the offer and make it
possible to reduce the costs of engineering consulting services dealing with this
topic. In the field, experiments were carried out to obtain conventional images and
thermograms of the facades of a building, with and without the aid of a drone, and
later the data were compared with the mapping carried out through the percussion
test. At the same time, the images were inserted into an artificial intelligence platform
applied to the analysis of images captured by drones, and the advantages and
disadvantages of each method were analyzed. With the results obtained in the
experiments, it was found that the technologies used can serve as a support tool for
the diagnosis, prognosis and therapy proposals for pathological manifestations in the
coating of mortars for façades.
Keywords: Pathology; facade; percussion test; laser scanner ;infrared thermography;
artificial intelligence; drone.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Relevância do tema

Conforme dados fornecidos pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (SECOVISP), a média anual de lançamentos imobiliários residenciais na região metropolitana
de São Paulo nos últimos 10 anos é superior a 50 mil unidades (SECOVI-SP, 2020),
o que representa o surgimento de algo em torno de 500 novos edifícios a cada ano,
sendo que a maior parte possui revestimento de argamassa nas fachadas.
Assim como qualquer outro sistema que compõe uma edificação, os revestimentos
argamassados de fachadas demandam atividades de manutenção, no entanto, o
que diferencia esse sistema é a dificuldade de acesso para a execução dos serviços,
demandando a instalação de balancins e execução de todo o trabalho em altura,
resultando em elevados custos.
As estratégias de manutenção são essenciais no controle dos primeiros estágios de
degradação e prevenção de falha dos sistemas das edificações, permitindo alocar
melhor o orçamento e manter o desempenho das edificações ao longo do seu ciclo
de vida (FLORES-COLEN et al. 2010), além de reduzir os custos de manutenção no
longo prazo.
De acordo com Flores-Colen et al. (2010), a tomada de decisão sobre a realização
das atividades de manutenção depende fortemente do diagnóstico sobre o
desempenho do sistema de fachada e dos critérios técnicos adotados. Os
diagnósticos, prognósticos e recomendações de terapias devem ser feitos por
engenheiros consultores qualificados e demandam muitas horas de trabalho,
resultando em consultorias caras.
Farahani et al. (2018) lembram que muitas vezes as restrições orçamentárias se
sobrepõem aos critérios técnicos, negligenciando-se as atividades corretivas
necessárias, e por isso ressaltam a importância da otimização das atividades de
manutenção.

13

1.2

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica e na pesquisa de
técnicas passíveis de serem adotadas na inspeção de fachadas de edifícios
multipavimentos, tarefa bastante difícil em função da altura cada vez maior de
edifícios residenciais, comerciais e outros.
Num edifício com mais de setenta anos desde a construção foi realizada aplicação
experimental de diferentes técnicas e instrumentos de inspeção de fachadas,
comparando-se os resultados obtidos e avaliando-se a possibilidade de aplicação de
tecnologias disruptivas ao lado de sistemas tradicionais de inspeção.

1.3

Tecnologias disruptivas

Uma tecnologia disruptiva é caracterizada como um produto ou serviço que cria um
novo mercado ou se coloca como uma opção melhor do que os seus concorrentes
que antes dominavam o mercado. Geralmente a tecnologia disruptiva é mais barata
que as antigas opções e por este motivo passa a atender um público que antes não
tinha condições de contratar os serviços (MONTEIRO, 2016).
Certamente os drones podem ser classificados como uma tecnologia disruptiva, pois
são incontáveis os seus usos, com aplicações na logística, vigilância, mapeamento
de pragas em lavouras, entre muitas outras, sendo que em todas elas são
significativas as reduções de custos em relação aos antigos métodos utilizados.
A utilização dos drones em inspeções de fachadas ainda não é uma opção usual
para a maior parte dos engenheiros e arquitetos envolvidos nestes tipos de trabalho,
mas certamente se tornará cada vez mais relevante, pois o seu uso tem a real
possibilidade de melhorar a precisão de tradicionais métodos de inspeção, através
da obtenção de imagens convencionais (RGB) e por termografia infravermelha (TIV).
Inteligência artificial (IA), por sua vez, é o campo da ciência da computação
dedicada à criação de sistemas que desempenham funções que geralmente
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dependem da inteligência humana, através da realização de tarefas baseadas em
regras e algoritmos (JAKHAR; KAUR, 2019). Tal tecnologia, quando aplicada à
análise dos dados captados pelo drone, otimiza o tempo que o engenheiro
especialista levaria para analisar uma grande quantidade de informações, reduzindo
as horas gastas e, consequentemente, os custos do trabalho, sem reduzir a
qualidade das análises.
A tecnologia de escaneamento a laser 3D depende de equipamentos mais caros e,
diferentemente do que ocorre com os drones, não há no mercado um leque de
opções partindo das mais acessíveis até aquelas que demandam um elevado
investimento. Entretanto, são equipamentos de alta tecnologia, que podem contribuir
com os diagnósticos de problemas em revestimentos de fachadas e no longo prazo
tendem a se apresentar como uma opção economicamente viável de ensaio.
Mader et al. (2016) propuseram um método para viabilizar a avaliação de diferentes
tipos de problemas construtivos, utilizando três configurações diferentes de sensores
embarcados nos drones:
1.

Laser scanner;

2.

Câmera RGB;

3.

Sistema multiespectral de câmeras (RGB+IR+TIV);

Os autores concluíram que a existência das três configurações foi positiva em
termos de eficiência e flexibilidade das missões, tendo sido aplicado o método em
muitos estudos práticos, nos quais foi possível detectar a maioria dos danos
existentes nas superfícies.
Conclui-se que diante de cada caso, a depender da intensidade e do tipo de
manifestação patológica, é possível aplicar as tecnologias de forma isolada ou em
conjunto, visando sempre a melhor relação custo-efetividade.
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1.4

Objetivos da dissertação

Estudar de forma comparativa os resultados obtidos com ensaio de percussão,
análise visual de imagens de fachadas, termografia infravermelha, laser scaner e
inteligência

artificial aplicada à

análise

de

imagens captadas por drone

semiautônomo, determinando as vantagens e desvantagens de cada um, para que
sejam utilizados como ferramenta de apoio nos diagnósticos, prognósticos e
propostas

de

terapia

de

manifestações

patológicas

nos

revestimentos

argamassados de fachadas.
Delimitar os casos em que os diagnósticos, prognósticos e propostas de terapia
podem prescindir de ensaios de percussão e investigações aprofundadas, apenas
com a aplicação de novas tecnologias, como a termografia infravermelha e o
mapeamento de manifestações patológicas em fachadas através de imagens
obtidas com drones, analisadas com recurso de inteligência artificial ou não.
Na medida do possível, ampliar a oferta e possibilitar a redução dos custos dos
serviços de consultoria nesse campo da engenharia, permitindo que mais gestores
prediais contratem esse tipo de serviço, preferencialmente nos estágios preliminares
das manifestações patológicas, possibilitando intervenções precoces e impedindo o
agravamento dos problemas, culminando, finalmente, na redução dos custos de
manutenção.

1.5

Justificativa do assunto abordado

Apesar de todas as tecnologias apontadas anteriormente já serem utilizadas em
inspeções de fachadas, não existem protocolos que estabeleçam os procedimentos
mínimos que devem ser realizados e em quais casos se aplicam. Neste contexto, a
delimitação dos casos em que as técnicas podem ser aplicadas tem a função de
orientar tanto os profissionais que executam os serviços como os contratantes, para
que se estabeleça um mercado de inspeções de fachadas com a utilização de novas
tecnologias, significando uma importante contribuição na redução de custo e
melhoria na gestão da manutenção das fachadas de edifícios.
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1.6

Estrutura da dissertação

Os estudos tiveram início com uma ampla revisão bibliográfica, buscando trabalhos
recentes que abordam problemas em revestimentos argamassados, ensaio de
percussão,

escaneamento

a

laser

3D,

fotogrametria

digital,

termografia

infravermelha, utilização de drones em inspeções de fachadas e o emprego de
inteligência artificial para a detecção de problemas em revestimentos de
argamassas.
Posteriormente, em vista das informações obtidas na bibliografia consultada, foram
planejados os experimentos para a coleta e análise de imagens das fachadas de um
edifício.
Além das análises convencionais, os dados obtidos com o drone foram inseridos em
uma plataforma que fornece a ferramenta de inteligência artificial para auxiliar a
análise de problemas construtivos de fachadas.
O trabalho está apresentado em 7 seções:


Seção 1: Introdução

No presente capítulo foi introduzido o assunto a ser estudado, incluindo as principais
justificativas para a escolha do tema e um resumo da metodologia que será
empregada.


Seção 2: Revisão da literatura

No segundo capítulo estão apresentados estudos já realizados, que abordam
problemas em revestimentos argamassados, a utilização de drones em inspeções
de fachadas, fotogrametria digital, termografia infravermelha e a inteligência artificial
para a detecção de problemas em revestimentos argamassados.


Seção 3: Etapa experimental
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Em vista das informações inseridas no segundo capítulo, foram planejados três
experimentos, apresentados nos capítulos a seguir, assim como a definição de um
edifício que apresentasse condições peculiares para a aplicação experimental das
diferentes técnicas de inspeção cogitadas.

Neste

Seção 4: Experimento de aquisição de imagens de fachadas
experimento

foram

avaliadas

diversas

combinações

possíveis

de

equipamentos a serem utilizados na execução das imagens das fachadas, assim
como foram apresentadas e aplicadas diversas técnicas possíveis de obtenção das
imagens em campo.


Seção 5: Experimento de aquisição de termogramas da fachada

As atividades descritas nesse capítulo buscaram avaliar a aplicação das técnicas de
termografia na identificação de manifestações patológicas ocultas em revestimentos
de argamassa de fachadas.


Seção 6: Experimento de análise com ferramenta de inteligência

artificial
Utilizando uma plataforma comercial de análise através de inteligência artificial, as
imagens obtidas no capítulo 4 foram utilizadas para a realização desse experimento,
que teve o objetivo de avaliar a precisão das análises realizadas pelo computador,
além de verificar se seria possível reduzir as horas de engenheiro na execução do
trabalho de análise das manifestações patológicas.


Seção 7: Conclusões e sugestões para pesquisas futuras

No último capítulo são apresentadas as principais conclusões, com foco na
viabilidade da aplicação de alguns métodos de inspeção analisados, tendo-se
apresentado também propostas para pesquisas futuras.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
De acordo com Branco (2010), alguns dos aspectos mais importantes das
edificações são desempenhados pelas fachadas, entre outros:


Garantir a durabilidade da construção;



Proporcionar proteção contra intempéries e conforto;



Definir a linguagem estética do edifício;

O autor conclui que a solução ideal para a fachada é aquela obtida pela interseção
dos três fatores: durabilidade, funcionalidade e estética; no entanto, lembra que o
desafio está em encontrar a melhor relação custo/benefício dentre as opções de
materiais e técnicas existentes no mercado.
Um dos materiais mais aplicados em revestimentos de fachadas é a argamassa.
Dessa forma o presente capítulo apresenta os principais estudos disponíveis na
literatura relacionados aos revestimentos argamassados e suas patologias, além das
diferentes tecnologias disponíveis para auxiliar nas inspeções de fachadas.

2.1

Revestimentos de argamassa

Revestimento de argamassa, de acordo com a NBR 13.529:2013 – Revestimento de
paredes e tetos de argamassas inorgânicas, é:
“cobrimento de uma superfície com uma ou mais
camadas superpostas de argamassa, apto a receber
acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento
final, decorativo ou não.”.
Carasek (2010) aprofunda o conceito, descrevendo que o revestimento de
argamassa é constituído por várias camadas, cada uma com a sua função e
característica específica, existindo diferentes alternativas, a saber:
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Chapisco: camada de preparação da base que tem a finalidade de
melhorar a aderência do revestimento e uniformizar a absorção de
água da superfície.



Emboço: camada de regularização da base, sem acabamento fino, que
possibilita a aplicação de outra camada de acabamento, podendo ser
esta nova camada reboco, cerâmica ou outro material.



Reboco: camada de acabamento fino, aplicada sobre o emboço, que
pode ser o acabamento final ou ainda receber pintura.



Camada única: atualmente é a alternativa mais aplicada no Brasil,
composta por um único tipo de argamassa, que substitui o par emboço
+ reboco.



Revestimento decorativo monocamada (RDM): revestimento aplicado
em uma única camada que tem a função de regularização além da
decorativa.

Na Figura 1 estão ilustradas todas as camadas anteriormente descritas:
Figura 1– Alternativas para revestimento de parede.

(A: chapisco, B: emboço, C: reboco, D: pintura, E: camada única, F: revestimento decorativo monocamada – RDM)

Fonte: Adaptado de Carasek (2010).

Campante e Sabbatini (2001) reforçam que são funções esperadas dos
revestimentos:


Proteção do elemento de vedação;
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Isolamento térmico e acústico;



Estanqueidade à água e gases;



Acabamento, função estética e de valorização econômica.

Ferreira, Silva e Júnior (2010) lembram que os revestimentos de fachadas integram
o sistema de vedações e são fundamentais para a durabilidade do edifício.
Corroboram com essa ideia Candia e Franco (1998), ao afirmarem que o
desempenho do edifício, em especial do sistema de vedação, depende em grande
parte do comportamento do revestimento da fachada, que tem influências desde a
estética, passando pelo isolamento termo acústico, até a estanqueidade aos gases e
à água. Carasek (2010) complementa afirmando que, em situações convencionais,
esse tipo de revestimento pode aumentar a segurança ao fogo e pode ser
responsável por algo em torno de 30% do isolamento térmico, 50% do isolamento
acústico e de 70% a 100% da estanqueidade à água das construções, sendo que
esses valores são estimados e variam muito em função da espessura do
revestimento, do tipo de base, dos materiais constituintes, entre outras variáveis.
Diversos fatores influenciam no desempenho das fachadas e no surgimento de
manifestações patológicas. Entre outros, pode-se elencar:


Características das argamassas;



Projetos e técnicas de execução dos revestimentos;



Movimentações diferenciais entre revestimentos e substratos (também
descritos como bases);



Tipos de substratos e sua execução.

Com relação às características das argamassas, de acordo com Carasek (2010),
são propriedades essenciais:


Trabalhabilidade

(consistência,

plasticidade

e

adesão

inicial):

essas

propriedades influenciam não apenas as condições de execução, como o
desempenho do material em serviço. Os principais problemas que surgem da
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trabalhabilidade inadequada durante a aplicação é a deficiência na aderência
e a fissuração do revestimento;


Retração: no estado fresco, após a aplicação, é importante o controle da
retração plástica, para se evitar a fissuração do revestimento;



Aderência e resistência mecânica: propriedade relacionada à absorção de
tensões normais e tangenciais na interface do revestimento com o substrato,
cujo desempenho possui critérios definidos pela ABNT NBR 13749 (2013);



Permeabilidade à água: quando se trata de revestimento de fachada essa
propriedade está diretamente relacionada à estanqueidade da edificação;



Capacidade de absorver deformações: é importante que as pequenas
deformações sejam absorvidas sem a ocorrência de ruptura, por meio de
microfissuras, sem comprometimento da aderência, estanqueidade e
durabilidade. Essa propriedade é complexa e está relacionada ao módulo de
elasticidade e resistência mecânica das argamassas, influenciando tanto a
fissuração quanto a aderência dos revestimentos.

As características dos projetos e técnicas de execução são fatores de muita
relevância e representam um grande desafio para o corpo técnico envolvido. Nos
projetos são essenciais os detalhes de pingadeiras e outros elementos que afastam
a água, além de juntas de dilatação e especificações de materiais (TELES, 2010).
Na execução, são críticos os serviços de preparação da base (limpeza e
regularização), projeção (manual, mecanizada – energia de impacto resultante) e
cura da argamassa (aditivos, condições climáticas).
Joshaghani, Balapour e Ramezanianpour (2018) estudaram os efeitos das
condições ambientais durante a cura da argamassa. Para tanto, realizaram em
laboratório diversos ensaios, controlando as variáveis temperatura e umidade
relativa, chegando à conclusão que a cura sob elevadas temperaturas acelera o
processo de hidratação e causa a distribuição heterogênea de seus produtos,
gerando estruturas mais porosas, permeáveis, com microfissuras e menor
resistência à compressão, enquanto a cura sob elevada umidade relativa reduz a
taxa de evaporação pela superfície e mantém a quantidade elevada de água livre na
argamassa, a hidratação se dá de forma homogênea, resultando em um
revestimento mais denso, menos permeável e com maior resistência e durabilidade.

22

Segundo Lucas (1987) apud Candia e Franco (1998), os movimentos diferenciais
são responsáveis pela degradação da ligação das argamassas com os substratos,
devido ao surgimento de grandes tensões entre os elementos, tendo, portanto,
grande influência na durabilidade dos revestimentos externos.
Os substratos podem ser compostos por diferentes tipos de materiais, influenciando
de diferentes formas as propriedades das argamassas. Como exemplo cita-se o
comportamento do revestimento aplicado sobre o bloco cerâmico, que é distinto
daquele aplicado sobre o bloco de concreto (CARASEK 2010). Além do material que
compõe a base, a sua preparação define a qualidade final do revestimento, para
isso, Candia e Franco (1998) sugerem as seguintes atividades:


Com o auxílio de equipamentos de jateamento de água, remover todos os
resíduos, como materiais pulverulentos, graxas, óleos e desmoldantes;



Remoção

de

irregularidades,

como

excessos

de

argamassas

de

assentamento e encunhamento, rebarbas de concretagem, pedaços de
madeira;


Eliminação de peças metálicas, como pregos, fios, barras de aço e outras
peças usadas nas formas;



Regularização da base, preenchimento de furos, rasgos e depressões.

Tão importante quanto o preparo da base para a aplicação da argamassa é a
qualidade da sua execução, em etapa anterior. Thomaz, Mitidieri Filho, Cleto e
Cardoso (2009) publicaram um trabalho descrevendo as boas práticas para o
processo de produção de alvenarias de vedação em blocos cerâmicos. De acordo
com os autores, os projetos desses elementos devem ter no mínimo as seguintes
informações:


Coordenação dimensional dos elementos que compõe a vedação (vãos
estruturais, caixilhos, equipamentos, pisos e forros);



Correta locação de paredes em relação a pilares e vigas;



Compatibilidade com flechas previstas de vigas e lajes;



Detalhes de amarração entre as paredes;
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Seção, transpasse e armação de vergas, contravergas e cintas;



Detalhes de ligação com pilares;



Especificação e detalhamento de fixações (“encunhamentos”);



Especificação e detalhamento de juntas de controle;



Detalhes do último pavimento (isolação, juntas);



Previsão de embutimento de impermeabilização nos pés das paredes;



Compatibilização com projetos de hidráulica, elétrica e gás;



Detalhes de fixação de caixilhos;



Especificação da argamassa de assentamento.

Os mesmos autores recomendam dezenas de etapas para o controle da execução
das alvenarias. Abaixo estão elencadas aquelas que mais influenciam na qualidade
final do revestimento argamassado:


Preparação e Marcação: aguardar a cura e prazo estipulado após a
concretagem do pavimento, aplicar chapisco e reforços (telas, incertos, ferroscabelo) em elementos estruturais e garantir a modulação dos blocos;



Elevação: conferir o traço da argamassa e o assentamento da primeira fiada,
verificar o posicionamento dos vãos de caixilhos, vergas, contravergas e
cintas de amarração, conferir as juntas de assentamento (espessura e nível),
fixação em pilares, encontros entre paredes, prumo, planeza e juntas de
controle;



Fixação: conferir o traço da argamassa de fixação (encunhamento) e a
espessura da junta, preencher totalmente as juntas, respeitar a sequência da
fixação conforme o andamento da concretagem dos demais pavimentos, fazer
a fixação do último pavimento conforme detalhes especiais que devem ser
previstos em projeto.
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2.1.1 Manifestações patológicas em revestimentos de argamassa
De acordo com Campante e Sabbatini (2001), manifestação patológica é a situação
em certo ponto da vida útil do revestimento em que o desempenho fica abaixo do
mínimo esperado, não atendendo às funções para as quais foi projetado e deixando
de cumprir as necessidades dos usuários.
Teles (2010) descreve que os materiais são produzidos a partir da transformação de
elementos, para que tenham a maior utilidade possível, entretanto, sempre existirá
uma tendência de retornarem à forma mais elementar que existe na natureza. Este é
o fenômeno da degradação, que tem origem a partir de diversos mecanismos, como
os ciclos de aquecimento e resfriamento, presença de fungos, lixiviações e presença
de ácidos. A degradação, portanto, pode ser minorada evitando-se essas situações.
Os problemas de revestimentos argamassados podem ter sua origem em falhas de:


Projeto: falhas relativas a detalhes de pingadeiras e elementos que afastem a
água, juntas de dilatação e especificação de materiais;



Execução: emprego errado de materiais e desrespeito a detalhes de projeto;



Uso: ausência de manutenção ou manutenção errada, como o uso de ácidos
em lavagens ou emprego de materiais incompatíveis em reparos realizados;



Fatores externos na fase de uso: são inúmeros os fatores externos que
podem causar problemas em revestimentos, no entanto esses não serão
abordados no presente trabalho, pois cada caso tem a sua particularidade e
deve ser estudado individualmente.

Nesta seção serão descritas as manifestações patológicas mais frequentes em
revestimentos argamassados de fachada. Para tanto foi adotado como base o
anexo A da NBR 13.749: 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgânicas – Especificação - e as informações foram complementadas com artigos
e trabalhos de diversos autores.
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Serão descritos os seguintes problemas:
a. Fissuras mapeadas;
b. Fissuras geométricas;
c. Vesículas e empolas pequenas;
d. Pulverulência;
e. Eflorescências;
f. Destacamento do revestimento;
g. Fotografia das juntas dos blocos nos revestimentos externos;
h. Umidade, fungos, plantas.
2.1.1.1

Fissuras mapeadas

As fissuras mapeadas são causadas pela retração da argamassa, sendo esse um
mecanismo complexo que influencia diretamente o desempenho dos revestimentos,
quanto à estanqueidade e durabilidade. Na Figura 2 esse fenômeno está ilustrado.
Figura 2 - Fissuras mapeadas.

Fonte: Autor
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Nota-se na imagem anterior que as fissuras possuem formatos aleatórios, formando
diversos polígonos.
Thomaz (1989) descreve quatro mecanismos de retração:


Retração química resultante da reação que ocorre entre o cimento e a água;



Retração por carbonatação da cal hidratada empregada no traço ou
resultante da cal liberada nas reações de hidratação do cimento;



Retração que ocorre com a argamassa no estado plástico, com a percolação
de água de regiões mais pressionadas para as menos pressionadas, sendo
comum em argamassa de assentamento;



Retração de secagem, com liberação do excesso de água utilizada na
preparação da argamassa.

Carasek (2010) afirma que a retração se deve em menor parte às reações químicas
de hidratação do cimento e em maior parte à secagem, que gera variação de volume
da pasta aglomerante e retrai em intensidade diretamente proporcional ao aumento
da relação água/aglomerante, resultando em tensões internas de tração. Quanto
maior o módulo de elasticidade da argamassa, maiores serão as tensões de tração
oriundas da retração. Dessa forma, argamassas muito ricas em cimento estão mais
sujeitas à formação de fissuras de retração.
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Na Figura 3 o mecanismo que origina as tensões está ilustrado:
Figura 3 - Tensões internas da argamassa.

Fonte: Adaptado de Tomazeli (2017).

A existência da retração da argamassa e das restrições impostas pela base geram
as tensões internas de tração, conforme ilustrado na imagem anterior. Portanto,
reduzir a velocidade de secagem propicia à argamassa atingir a resistência à tração
necessária para suportar as tensões que se criam (THOMAZ, 1989).
A rigidez da argamassa e do substrato deve ser compatível para se minimizar o
surgimento de tensões indesejáveis, uma vez que essa característica está
diretamente ligada ao coeficiente de dilatação térmica. Uma argamassa muito rígida
não tem a capacidade de acompanhar as movimentações do substrato e da
estrutura, existindo a tendência do surgimento de fissuras na argamassa ou na
interface das camadas. Por outro lado, a argamassa de baixa rigidez consegue se
adaptar às movimentações e variações dimensionais do substrato, sem a formação
de fissuras (TELES, 2010).
Thomaz (2001) lembra que revestimentos feitos em dias quentes, secos e com
ventos fortes têm a secagem acelerada, com elevada evaporação e a perda de
água. O mesmo tipo de resultado é obtido com a aplicação em bases muito
absorventes, sem nenhum cuidado de pré-umidificação.
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A localização das fachadas em relação à incidência solar resultará em diferentes
velocidades de secagem, evaporação e perda de água, podendo ocasionar
diferentes intensidades de manifestações patológicas em um mesmo edifício
(CANDIA; FRANCO, 1998).
Nesse sentido, a ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos
de argamassas inorgânicas - Procedimento - determina, no item 9.1.3, que a
aplicação da argamassa em ambiente com temperatura superior a 30ºC, baixa
umidade relativa do ar, ventos fortes ou insolação direta, deve ser acompanhada de
cura que mantenha por pelo menos 24 horas a elevada umidade do revestimento,
através de aspersão constante de água.
A quantidade de pasta aglomerante está diretamente relacionada ao potencial de
retração da argamassa. Por outro lado, a granulometria da areia determina o volume
de vazios e, consequentemente, o volume necessário de pasta. Portanto, quanto
melhor for a distribuição granulométrica da areia, menor será o potencial de retração
da argamassa (CARASEK, 2010).
A utilização de material silto-argiloso no agregado é comum devido à melhor
trabalhabilidade que se obtém da argamassa no estado fresco, no entanto, esse
finos elevam a retração e consequentemente a fissuração da argamassa, pois a sua
presença resulta na necessidade de maior quantidade de água de amassamento,
podendo levar à redução da resistência mecânica em função da elevada relação
água/cimento (THOMAZ, 2001).
A utilização de cimento mal armazenado e parcialmente endurecido também gera
problemas de excessos de finos, que, assim como o excesso de desempenamento,
leva à retração.
Para evitar problemas de retração, entre outros motivos, a NBR 13749: 2013 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação determina que os revestimentos externos tenham espessuras entre 20 e 30
milímetros. Espessuras muito pequenas aceleram a perda de água para o ambiente
e espessuras muito elevadas dão origem a grandes tensões internas.
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As argamassas industrializadas costumam sofrer menos retração do que as
argamassas viradas em obra, pois o controle da dosagem é realizado na usina e
parte da cal hidratada é substituída por aditivos incorporadores de ar (THOMAZ,
2001).
Após o surgimento da fissura devida à retração, sua evolução pode ser intensificada
pelas movimentações higroscópicas, caso a superfície não seja tratada e
impermeabilizada, pois através das aberturas ocorrerá a penetração de água e a
consequente

variação

dimensional

do

material.

Os

ciclos

sucessivos

de

umedecimento e secagem do revestimento argamassado geram um aumento
progressivo das aberturas (THOMAZ, 1989).

2.1.1.2

Fissuras geométricas

As fissuras geométricas se caracterizam por contornarem os componentes da base,
sendo ela a alvenaria ou estrutura. São diversos os motivos que podem ocasionar
esses problemas:


Dilatação térmica;



Falha na ligação da alvenaria à viga ou laje (encunhamento);



Falha na ligação da alvenaria ao pilar;



Vergas e contravergas com problemas.

Na Figura 4 existem fissuras horizontais e verticais, que surgiram na interface dos
pilares e viga com o pano de alvenaria:
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Figura 4- Fissura geométrica na interface dos elementos estruturais com a alvenaria.

Fonte: Autor
A principal manifestação patológica decorrente da dilatação térmica está associada
à laje de cobertura, que ao expandir introduz na alvenaria tensões de tração e
cisalhamento, resultando em trincas geralmente com as configurações da imagem
abaixo:
Figura 5– Tensões resultantes da dilatação térmica.

Fonte: Adaptado de Thomaz (1989).
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Os últimos três andares dos edifícios chegam a ser afetados pelos problemas
anteriormente descritos, quando a dilatação da laje desloca horizontalmente os
pilares, gerando trincas com as seguintes formações:
Figura 6– Trincas comuns nos andares superiores.

Fonte: Adaptado de Thomaz (1989).

Os problemas de encunhamento geralmente estão relacionados ao preenchimento
inadequado com argamassa de fixação entre a alvenaria e o fundo da viga. Essa
argamassa deve ser suficientemente compactada no espaço existente entre a viga e
a alvenaria, além disso deve ser fraca em cimento, para absorver a movimentação
diferencial que ocorre entre os componentes. Para possibilitar um adequado
encunhamento, a última fiada da alvenaria deve ser executada com canaletas ou
meio-blocos assentados na horizontal, conforme representado na Figura 7:
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Figura 7– Fissuração no encunhamento.

Fonte: Adaptado de Tomazeli (2017).

O detalhe do encunhamento apresentado na imagem anterior deve ser evitado em
estruturas muito deformáveis, vãos muito extensos e panos enfraquecidos pela
presença de muitas aberturas. Nesses casos sugere-se a adoção de ligações
flexíveis, com os acabamentos das juntas feitos com selantes ou cordões
decorativos de gesso (THOMAZ, 2001).
Ligações de alvenarias com pilares exigem vigorosa limpeza das faces dos pilares,
para

completa

remoção

de

desmoldantes

e

aplicação

de

chapisco,

preferencialmente industrializado e aplicado com as estrias na posição vertical. Os
blocos devem ser fortemente pressionados contra o pilar durante o assentamento,
para que ocorra o extravasamento de argamassa e a junta resulte o mais compacta
possível (THOMAZ; MITIDIERI FILHO; CLETO; CARDOSO, 2009).
Ainda com o intuito de se evitar a fissuração entre alvenaria e pilar, as ligações
devem ser adequadamente reforçadas com tela galvanizada ou ferros-cabelo. No
caso das telas, quando os pinos não estão exatamente alinhados ou quando a dobra
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em 90º não é executada exatamente na posição dos pinos, esse tipo de reforço
passa a não desempenhar sua função, surgindo a fissura geométrica.
Na Figura 8 estão ilustradas duas situações de aplicação da tela galvanizada, uma
da maneira correta e a outra da maneira errada.
Figura 8 – Utilização da tela galvanizada na ligação da alvenaria ao pilar.

Fonte: Adaptado de Thomaz; Mitidieri Filho; Cleto; Cardoso, (2009).

Problema semelhante ocorre nos ferros-cabelo, quando há o desencontro entre o
ferro e a junta de assentamento. Nesse caso, deve-se utilizar uma canaleta
grauteada e jamais o ferro deve ser dobrado para alcançar a junta, conforme a
seguinte ilustração:
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Figura 9 – Ferros-cabelo na ligação da alvenaria ao pilar.

Fonte: Adaptado de Thomaz; Mitidieri Filho; Cleto; Cardoso, (2009).

Na Figura 9 foi representada do lado esquerdo a situação que deve ser usual, com
o encontro do ferro-cabelo com a argamassa de assentamento. Ao lado foi
representada a situação em que o ferro cabelo está desencontrado da junta de
assentamento, no entanto a solução adotada está correta do ponto de vista técnico,
com a utilização da canaleta. Por último, nota-se o detalhe inserido no círculo do
lado direito, que demonstra a solução incorreta do ponto de vista técnico, no qual o
ferro cabelo foi dobrado para encontrar a junta de assentamento.
Além da correta solidarização da alvenaria com o pilar, Thomaz (2001) sugere a
utilização de telas como reforço da argamassa de revestimento, para evitar esse tipo
de fissura:
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Figura 10 – Reforço na ligação da alvenaria ao pilar.

Fonte: Adaptado de Thomaz (2001).

A utilização de telas como reforço da argamassa é especialmente importante
quando a espessura do revestimento é superior a 5 cm.
As soluções de solidarização anteriormente apresentadas podem ser substituídas
por juntas flexíveis, especialmente nos casos de estruturas muito deformáveis e
paredes muito longas, permitindo que as partes se movimentem de forma
independente.
A última causa de fissuras geométricas que será abordada é aquela relativa à
ausência ou deficiência em vergas, contravergas e cintas de amarração. Esses
elementos têm a função de absorver as tensões que se concentram nos contornos
dos vãos.
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Para evitar o surgimento de fissuras nos cantos das aberturas, vergas e
contravergas devem transpassar no mínimo 40 cm cada lado do vão e
obrigatoriamente devem ser contínuos, como ilustrado abaixo:
Figura 11 – Verga e contraverga.

Fonte: Adaptado de Thomaz (2001).

Na Figura 11 pode-se notar que foi representada tanto a forma correta de se instalar
a verga e a contraverga em um vão, quanto a forma incorreta, com a instalação
apenas de elementos nos cantos inferiores dos vãos.
Além do desrespeito às recomendações anteriormente feitas, é comum o surgimento
de trincas quando a parede possui muitos vãos sucessivos e se utilizam vergas
individuais. Nesse caso deve-se executar uma cinta contínua.
Outra situação que merece atenção é a dos vãos muito extensos, que devem ter
suas vergas calculadas como vigas.
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2.1.1.3

Vesículas e empolas pequenas

A cal mal hidratada pode apresentar teores elevados de óxidos livres de cal e
magnésio, que são substâncias com grande afinidade à água.
Não se deve utilizar a cal mal hidratada em uma argamassa, pois se o revestimento
eventualmente sofrer com algum tipo de umidade ocorrerá a hidratação do óxido
livre, que por sua vez terá seu volume expandido em até 100% para o CaO e 110%
para o MgO (CARASEK 2010).
Quando esse tipo de argamassa é utilizado no assentamento de blocos, podem
surgir fissuras horizontais no revestimento, no entanto, o efeito mais nocivo dessa
manifestação patológica ocorre na utilização dessa argamassa em revestimentos,
pois a existência de grânulos de óxidos ativos, que se expandem e desagregam,
resulta em vesículas brancas com aparência de buracos, que podem acometer de
forma generalizada uma fachada (THOMAZ, 1989).
Outros tipos de vesículas e empolas, com coloração mais escura, indicam a
contaminação da areia da argamassa. A presença de concreções ferruginosas
resulta em vesículas vermelhas e matéria orgânica ou pirita se manifestam em
vesículas pretas. Na Figura 12 estão retratadas vesículas avermelhadas.
Figura 12 – Vesículas avermelhadas decorrentes de concreções ferruginosas.

Fonte: Autor
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2.1.1.4

Pulverulência

O excesso de finos no agregado pode causar a pulverulência do revestimento à
medida que as partículas muito finas recobrem os grãos de areia e reduzem a sua
adesão com a pasta aglomerante (CARASEK 2010).
Esse mecanismo tem consequências semelhantes aos traços com quantidades
insuficientes de aglomerantes, no entanto, para corrigir o problema de excesso de
finos não é correto aumentar o teor de aglomerante, pois a argamassa resultante
desenvolveria alta retração e fissuração.
A pulverulência também surge em argamassas executadas em condições de
temperatura elevada, clima seco e ventos fortes, que não foram adequadamente
curadas, pois a ausência de água não permite a reação completa do aglomerante,
que não atinge a devida resistência.
Argamassas industrializadas com problemas no aditivo retentor de água apresentam
o mesmo problema anteriormente descrito, com baixa resistência da camada
superficial do emboço.
Na Figura 13 está retratado o problema descrito:
Figura 13 – Pulverulência em revestimento de argamassa

Fonte: Autor
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A figura anterior retrata a situação em que ao passar a mão ou ao riscar o
revestimento com um prego, pode-se atestar a baixa resistência da superfície.
2.1.1.5

Eflorescências

De acordo com Carasek (2010), a primeira medida para evitar as eflorescências é a
eliminação da presença e dos fluxos de água, pois a ocorrência desse fenômeno se
dá apenas quando existem simultaneamente os três fatores:


Presença de sais solúveis;



Presença de água;



Pressão hidrostática para haver a migração da solução.

O carreamento somente de água por capilaridade não causa maiores danos à
argamassa, no entanto, quando existem sais solúveis nessa água eles serão
transportados e restarão depositados após a evaporação da água. Com o aumento
da concentração de sais ocorre a cristalização e o possível efeito expansivo no
interior dos poros da argamassa, culminando na sua degradação. Maior será a
degradação, quanto menores forem os poros (TELES, 2010).
Se a formação do sal ocorre na superfície do revestimento, chama-se o fenômeno
de eflorescência. Quando ocorre a uma certa distância da superfície, passa a ser
denominado como criptoflorescência (CARASEK 2010).
Quando as condições de evaporação são muito favoráveis, existe a tendência de
cristalização e expansão de cristais em camadas mais profundas do revestimento,
gerando pressões internas e a degradação de poros pequenos. Quando a
evaporação é baixa a concentração de sais ocorre na superfície do revestimento,
apenas como eflorescência, o que causa apenas prejuízos estéticos, mas não a
degradação da argamassa (TELES, 2010).
Carasek (2010) aprofunda essa explicação, informando que o que determina o local
da formação do fenômeno é a facilidade com que ocorrem os fluxos no interior da
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argamassa, que por sua vez dependem das características da rede de capilares
existente, quantidade de água disponível e intensidade de evaporação. Quanto mais
interligadas forem as redes de capilares, maior a quantidade de água disponível e
menor a intensidade de evaporação, mais próxima da superfície ocorrerá a
evaporação.
Na Figura 14, o fenômeno anteriormente descrito pode ser observado:
Figura 14 – Eflorescência no revestimento de argamassa.

Fonte: Autor

2.1.1.6

Destacamento do revestimento

Muitas são as causas dos destacamentos dos revestimentos argamassados.
O uso de gesso para acelerar a pega da argamassa, apesar de absurdo, ocorre com
certa frequência. Nesse caso a gipsita que se forma na hidratação do gesso reage
com o cimento, resultando em etringita, que possui a característica de ser expansiva
e ocasionando o destacamento da argamassa contaminada com gesso do restante
do revestimento.
No entanto, a utilização de gesso na argamassa é muito mais um problema
comportamental que ocorre no canteiro de obra, do que propriamente uma falha

41

técnica, pois a sua utilização se dá exclusivamente para que a pega da argamassa
seja acelerada e, consequentemente, determinado pedreiro consiga aumentar a sua
produtividade, em detrimento da qualidade do produto final.
Tecnicamente, três fatores determinam a aderência do revestimento argamassado:


Resistência de aderência à tração;



Resistência de aderência ao cisalhamento;



Extensão de aderência (área de contato efetivo / interface de contato total).

Carasek (2010) descreve a aderência da argamassa ao substrato como um
fenômeno mecânico, resultante da penetração de pasta aglomerante nos poros
existentes da base, estando diretamente relacionado à trabalhabilidade, energia de
impacto e características do substrato, além de fatores externos.
Na Figura 15 estão resumidos os principais fatores que interferem na aderência:
Figura 15 – Fatores que interferem na aderência.

Fonte: Adaptado de Carasek et al. (2014).

Para que desempenhe adequadamente suas funções, o revestimento argamassado
não deve apresentar fissuras e deve ser suficientemente denso e aderido ao
substrato, garantindo uma adequada durabilidade do sistema (CANDIA; FRANCO,
1998). Os autores ainda afirmam que, devido ao fato desse tipo de revestimento
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revestimento e a sua base faz surgir, nas interfaces, tensões de tração e
cisalhamento, assim como compressão. A capacidade de suportar tais tensões é a
resistência mecânica.
Candia e Franco (1998) afirmam que a aderência do revestimento à base é
diretamente influenciada pelo índice de absorção inicial (IRA) e pela rugosidade dos
materiais que constituem os substratos, sendo geralmente maiores em bases
compostas por blocos de concreto, intermediários em blocos cerâmicos e menores
em estruturas de concreto. Os materiais empregados nas argamassas de chapiscos
também influenciam diretamente nos índices de rugosidade superficial e no IRA da
base preparada. Carasek (2010) corrobora com essa ideia, ao afirmar que para falar
na aderência da argamassa é essencial que se especifique o material sobre o qual
ela está aplicada.
A resistência e a extensão do contato da argamassa com a base repercutem na
aderência, que durante a execução do revestimento pode ser prejudicada de
diversas maneiras:


Deficiência na limpeza das bases e aplicação do revestimento sobre
superfícies sujas, com pó e presença de nata de cimento;



Deficiência na preparação das estruturas para o recebimento da argamassa
de revestimento, sem o devido lixamento mecânico, para promover a
necessária rugosidade do concreto;



Problemas no chapisco industrializado sobre o concreto, seja por excesso de
água, ocasionando a falta de resistência, ou por problemas na aplicação, em
direções aleatórias, ao invés de aplicação com desempenadeira denteada
(8x8x8 mm) no sentido horizontal;



Problemas no chapisco sobre alvenaria, por uso do cimento indevido ou por
falta de cura do chapisco virado em obra;



Camadas grossas de emboço, executadas em duas ou três “cheias” podem
se soltar nas interfaces das “cheias” pois a camada já curada pode absorver a
água da argamassa da segunda camada ainda em estado plástico, impedindo
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a hidratação adequada do cimento, fragilizando a aderência entre as
camadas. Deve-se umedecer a primeira camada com água antes de aplicar a
segunda. O uso de pó de cimento para acelerar a pega entre uma “cheia” e
outra intensifica o problema, portanto não deve ser utilizada essa técnica;


Grandes espessuras de emboço devido ao desaprumo da estrutura devem
ser ancoradas à base com a utilização de telas metálicas.

Ocorre também o destacamento de argamassas de regularização de topo de muro,
peitoris e platibandas, devido à deficiência de aderência da argamassa com a base,
pela ausência da ponte de aderência de boiaca e reforço de tela metálica, pela
permeabilidade da argamassa com higroscopia alta e ausência de aditivo acrílico, ou
mesmo pela falha no preparo e limpeza da base antes da execução do
requadramento (TOMAZELI, 2017).
Finalmente, existem destacamentos pontuais que ocorrem devido à expansão do
aço submetido à corrosão, em casos de falhas na preparação da fachada para o
recebimento da argamassa de revestimento, quando não se eliminam todas as
pontas de aço e outras partes metálicas instaladas provisoriamente como elementos
de apoio a etapas anteriores, como fixação de fôrmas, bandejas e ancoragens, ou
ainda quando não se executam as camadas de cobrimento dos elementos de
concreto armado com as espessuras adequadas. Na Figura 16 está retratada uma
situação em que a espessura da camada de cobrimento é insuficiente:
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Figura 16 – Fatores que interferem na aderência.

Fonte: Autor

A presença de elementos metálicos ferrosos no interior da argamassa, como pregos
ou pedaços de vergalhões, pode ocasionar a sua desagregação com o passar dos
anos, após a carbonatação da camada passivadora e a consequente oxidação e
expansão do elemento metálico (TELES, 2010).

2.1.1.7

Fotografia das juntas dos blocos nos revestimentos externos

Dois fatores podem gerar o problema descrito como “fotografia” das juntas dos
blocos nos revestimentos externos:


Espessura insuficiente do revestimento argamassado, inferior aos 20 mm
imposto pela ABNT NBR 13.749:2013;



Falta de uniformidade das juntas de assentamento dos blocos, que devem
possuir 10 mm (± 2mm).

Vicente, Santos, Branco e Barbosa (2013) analisaram a espessura da argamassa de
assentamento em prismas de blocos de concreto vazados, através de diversos
experimentos, concluindo que a espessura ideal de fato é a de 10 mm. As
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espessuras inferiores a essa medida produzem uma menor capacidade de suporte
devido às imperfeições dos blocos, causando concentrações de tensões e rupturas
localizadas, além de reduzir a capacidade de deformação dos prismas. As
espessuras de juntas de assentamento superiores a 10 mm também resultam em
redução da capacidade de suporte pois geram um menor enclausuramento da
argamassa, levando à ruptura por elevação das tensões na interface argamassabloco.

2.1.1.8

Umidade, fungos, plantas

De acordo com Branco (2010), as colônias biológicas que afetam as fachadas
geralmente se formam pela dispersão de esporos pelo ar, que, ao encontrarem
condições adequadas de umidade, nutrição e sombreamento, germinam, causando
manchas com tonalidades características de cada espécie.
Com o passar do tempo essas colônias causam a degradação do substrato, pois os
metabolismos de fungos e bactérias geram ácidos, que solubilizam os compostos
das argamassas, intensificando a lixiviação.
Algumas plantas também podem se desenvolver nas fachadas, quando sementes
trazidas por pássaros ou pelo vento encontram condições de desenvolvimento,
fixando suas raízes em pequenas aberturas. Com o crescimento das raízes são
criadas tensões mecânicas, que levam ao aumento da fissuração do revestimento
(TELES, 2010).
A Figura 17 ilustra a presença avançada de vegetação no topo de uma estrutura de
alvenaria revestida com argamassa.
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Figura 17– Vegetação formada no topo de uma estrutura.

Fonte: Autor

2.2

Ensaio de percussão

O ensaio de percussão é a principal forma de mapeamento dos problemas de
aderência dos revestimentos de argamassa, através do qual um profissional deve
acessar a fachada utilizando balancins, plataformas elevatórias ou técnicas de rapel,
indicando quais pontos apresentam som cavo quando percutidos com um martelo de
madeira, borda plástica ou outro instrumento rijo.
Paralelamente, o profissional pode fazer uma análise visual dos problemas e tirar
fotografias. Quando toda a área argamassada é inspecionada, os resultados podem
ser precisos, no entanto, trata-se de um serviço demorado, que exige habilidade do
profissional e o expõe a todos os riscos inerentes ao trabalho em altura.
Como na maioria das vezes os profissionais que o realizam os serviços não são os
engenheiros especialistas, mas sim profissionais menos qualificados, que possuem,
na melhor das hipóteses, experiência prática no assunto, os resultados tanto dos
ensaios, como da representação gráfica dos problemas, podem não ter a maior
precisão possível.
A ABNT NBR 13749:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgânicas – Especificação - fixa as exigências para o recebimento de
revestimentos argamassados, destacando os procedimentos para verificação da
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aderência do revestimento com a base, sendo a realização do ensaio de percussão
uma dessas obrigações.
A norma determina que o ensaio deve ser realizado inicialmente por amostragem, na
proporção de 1 m² a cada 100 m² de paredes. Quando for constatado som cavo
nesta amostra, toda a parede deve ser percutida, para quantificação da área a ser
reparada.
Nota-se que nos procedimentos descritos é possível que apenas 1% da área total da
fachada seja inspecionada, fato que pode gerar resultados insatisfatórios, caso uma
área defeituosa não seja escolhida para a realização dos ensaios, culminando na
aceitação de uma obra que posteriormente terá manifestações patológicas.

2.3

Mapeamento com laser scanner

O princípio de funcionamento do escaneamento a laser 3D parte da emissão de um
raio laser em uma direção conhecida, com o equipamento chamado laser scanner,
para posteriormente ser captado o sinal refletido na superfície a ser digitalizada.
Conhecendo a velocidade de propagação do raio laser e o tempo decorrido entre a
emissão e o recebimento do sinal refletido, é possível medir a distância do
equipamento ao objeto. Com as informações de direção e distância é possível locar
em 3 dimensões o ponto que foi atingido pelo raio. Ao realizar o procedimento em
centenas de milhares de pontos, obtém-se uma densa nuvem de pontos, que
passam a representar a superfície do objeto analisado (FALTÝNOVÁ et al. 2016).
Existem diferentes técnicas e equipamentos, que variam em precisão, distância ideal
do alvo e tempo necessário para captação das informações.
Akinci et al. (2006) propuseram um processo de aquisição de dados detalhados da
geometria de edifícios, para elaboração de projetos as-built, que posteriormente
eram analisados e comparados aos projetos originais, para detecção de desvios
entre o planejado e o executado, tendo sido obtidos resultados satisfatórios.
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Alshawabkeh et al. (2020) propuseram um método para detectar e avaliar as
manifestações patológicas nas fachadas de construções históricas, baseado no uso
combinado da fotogrametria digital e do escaneamento a laser 3D. Quanto à
segunda técnica, afirmam que, apesar do grande número de pontos captados, as
linhas de delimitação das bordas dos edifícios e das trincas não puderam ser bem
determinadas, devido às limitações de resolução do equipamento.
Os autores ainda afirmam que existem muitas aplicações bem-sucedidas para o
escaneamento a laser 3D, mas, para esse uso, a aplicação isolada dessa tecnologia
ainda tem limitações e desafios a serem superados, motivo pelo qual aplicaram a
técnica em conjunto com a fotogrametria, obtendo bons resultados, ao integrarem
múltiplas fontes e criarem diferentes níveis de detalhes.
Mader et al. (2016) realizaram testes com um laser scanner embarcado em um
drone e compararam os resultados com os de um laser scanner fixo no solo. As
discrepâncias dos resultados foram grandes, pois o equipamento embarcado
depende integralmente dos sistemas de posicionamento global e de navegação do
drone, que não possuem a mesma precisão do laser scanner.
Além disso, o tempo de captação de um laser scanner embarcado será limitado à
duração da bateria do drone, que costuma ser curto, quando comparado ao tempo
que pode demandar uma varredura para a obtenção de uma nuvem de pontos
densa.
Em resumo, os levantamentos realizados com laser scanner possuem precisão
satisfatória para a elaboração do projeto as-built de uma edificação, porém não
possuem a grau de precisão necessário para se obter informações relativas a
pequenas manifestações patológicas, como a existência de pequenas fissuras ou o
tamanho da abertura de rachaduras.
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2.4

Inspeções de fachadas com o uso de drones

Anteriormente à disseminação do uso dos drones nas mais variadas áreas da
engenharia, as inspeções de fachadas, quando não eram realizadas in loco por
técnicas de rapel ou com a utilização de balancins, tinham como alternativa a
captação e análise de imagens com máquinas fotográficas dotadas de lentes
objetivas de longo alcance.
A inspeção in loco, quando realizada por um especialista, apresenta grande
precisão, no entanto é uma atividade em altura, com elevado risco de acidentes,
motivo pelo qual é baixa a produtividade dos trabalhos. Quando o especialista
delega a um operário essa inspeção, a precisão do levantamento seguramente é
menor, mantendo-se o risco de acidentes.
A utilização de câmeras fotográficas dotadas de lentes objetivas de longo alcance
geralmente é realizada a partir do pavimento térreo, resultando em imagens oblíquas
em relação às anomalias existentes, com baixa nitidez, sendo um problema que se
intensifica proporcionalmente ao número de pavimentos da edificação.
Quanto à precisão dos dados obtidos, pode-se afirmar que as inspeções com drone
estão posicionadas entre os dois tipos anteriormente descritos, pois as imagens
captadas possuem nitidez superior àquelas captadas pelas câmeras a partir do
pavimento térreo, no entanto podem não passar todas as informações que um
especialista tem in loco, ao ver as anomalias por diferentes ângulos e podendo
inclusive tocá-las.
Por outro lado, a eficiência na captação dos dados com os drones é incomparável,
permitindo inspecionar em pouco tempo grandes extensões de áreas, dando
subsídios técnicos para criar uma lista de prioridades de elementos que devem
receber manutenção em ordem de criticidade e eventualmente indicar quais
elementos devem obrigatoriamente passar por inspeção presencial de um
especialista.
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Gomes Neto (2019) descreve que os drones podem ser aplicados em diversos tipos
de trabalhos, entre eles:


Gestão de ativos;



Avaliação de imóveis;



Vistoria cautelar de vizinhança;



Inspeção de procedência predial;



Vistoria de entrega e recebimento de obra;



Inspeções municipais obrigatórias.

Os trabalhos anteriormente apresentados usualmente são realizados sem a
utilização dos drones, no entanto, essa tecnologia possibilita um ganho de escala e
pode até fornecer informações além daquelas obtidas apenas visualmente, quando
se utilizam sensores e softwares específicos, por exemplo, para medir a espessura e
comprimento de fissuras (CHANDA et al. 2014).
Duque, Seo e Wacker (2018) descrevem que existem três categorias de inspeções
com drones: (i) visuais, (ii) analíticas e (iii) associadas a sensores incorporados nas
estruturas, categoria essa que, apesar de promissora, ainda não foi amplamente
estudada.
Quanto às duas primeiras categorias, os mesmos autores afirmam que a nitidez e a
clareza das imagens são aspectos importantes na viabilização de diagnósticos de
problemas construtivos baseados em imagens e lembram que condições
meteorológicas são fatores que influenciam na qualidade das imagens obtidas, pois
fortes ventos e tempo muito nublado resultam em imagens com problemas de nitidez
e iluminação. Além disso, o acoplamento de múltiplos sensores, câmeras
termográficas e laser scanners permitem a geração de vários tipos de imagens, que
dão aos drones a versatilidade de detectar problemas em diferentes tipos de
estruturas e materiais.
É importante prever a quantidade de imagens que serão captadas em uma missão,
para que os dispositivos de armazenamento (cartões de memória) sejam
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adequadamente dimensionados, pois dependendo do grau de detalhamento exigido,
podem ser geradas de 300 a 3500 imagens em um levantamento. Além disso, os
dados coletados devem ser analisados previamente logo após o voo, para que seja
refeita a missão na eventual falha da captura das imagens.
Gomes Neto (2019) afirma que a viabilidade técnica e econômica, a escalabilidade e
a qualidade das entregas dos serviços de inspeção de edificações com drones
dependem muito da metodologia de trabalho de campo, pois a ausência de
planejamento e aplicação da correta metodologia pode prejudicar o trabalho ao invés
de ajudar, gerando resultados piores do que os obtidos pelos métodos tradicionais
de inspeção.
Os itens listados a seguir representam os principais riscos à operação de drones:


Condições meteorológicas adversas: os drones possuem especificações
quanto à resistência ao vento, sendo que os modelos comerciais mais
populares resistem no máximo a ventos de 10 m/s;



Colisão com pessoas ou obstáculos: o voo próximo a obstáculos e pessoas é
sempre perigoso, em especial nas condições meteorológicas adversas,
quando rajadas de vento podem causar a colisão do drone. Os drones devem
se manter afastados no mínimo 30 metros de pessoas não anuentes;



Ataque de aves: já foram relatados casos em que aves atacam e derrubam
drones em pleno voo;



Perda de sinal entre o rádio controle e a aeronave: quando o drone e o rádio
controle perdem o sinal, existe a possibilidade de queda da aeronave ou
mesmo a ocorrência de um acidente mais grave;



Falha mecânica ou da bateria: por não possuir capacidade de planar como
aviões ou utilizar o recurso de autorrotação como os helicópteros, os drones
caem em queda livre quando ocorrem falhas mecânicas ou nas baterias;



Colisão com outras aeronaves (tripuladas ou não): em condições normais um
drone nunca deve levantar voo próximo a aeroportos ou heliportos;



Falha do sistema de navegação: a perda de sinal de satélites pode
comprometer a precisão do sistema de navegação e até mesmo deixar o
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drone sem controle, dependendo integralmente da habilidade do piloto que o
conduz para pousá-lo;
Para Gomes Neto (2019), os seguintes aspectos são cruciais para possibilitar a
adoção de drones em substituição dos serviços tradicionais de inspeções:


Automatização do processo de inspeção;



Automatização do processo de elaboração de relatórios;



Gerenciamento de milhões de imagens obtidas dos ativos;



Redução de custos operacionais;



Desenvolvimento de processos de inspeção consistentes, planos de voo
automatizados e utilização de inteligência artificial;



Redução de riscos operacionais;



Integração dos dados com internet das coisas, inteligência artificial e BIM;



Aumento da precisão das informações obtidas;



Existência de drones com capacidades de carga variadas;



Eficiência na repetição de tarefas;



Redução de tempo de mobilização e esforço operacional em atividades de
rotina;



Capacitação profissional;



Provas de conceitos.

O autor também afirma que os drones aplicados em inspeções de fachadas devem
ter idealmente as seguintes características:


Segurança

de

voo,

através

de

sensores

anti-colisão,

blindagem

eletromagnética, sistema de pouso autônomo (“Return to Home”), receptor
ADS-B (detector de tráfego aéreo de aviões e helicópteros), paraquedas,
sistemas redundantes de controle de voo, navegação, comunicação e bateria;


Sensor RGB de alta resolução e sensor termal (TIV);



Interface amigável entre homem e máquina, tanto no software quanto no
hardware e montagem.



Peso e tamanho reduzido, menor que 4 kg;
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Elevada autonomia de voo, maior que 45 minutos;

Quanto ao último item, autonomia de voo, há uma relação direta com a
escalabilidade desse tipo de serviço, já existindo, inclusive, drones a combustão e
movidos a hidrogênio, que são utilizados em aplicações específicas e possuem
autonomia de voo de até 4 horas.
Eschmann et al. (2012) descrevem que as inspeções de fachadas com a utilização
de drones são geralmente compostas por dois processos: coleta de informações e
pós-processamento.
Pode-se afirmar que a etapa de coleta de informações tem início no planejamento e
exige o seguinte fluxo de atividades:


Preparação do piloto;



Elaboração de checklist;



Preparação das baterias em quantidade adequada;



Preparação da viagem;



Montagem do equipamento;



Planejamento da missão;



Trocas de baterias durante a missão;



Gravação dos dados;

Finalizada a etapa de coleta de dados, parte-se para a etapa de pós-processamento,
que consiste em:


Processamento e análise dos dados;



Emissão do relatório.

Gomes Neto (2019) afirma que as missões para fins de inspeções de edificações
são mais arriscadas que as missões de mapeamento, em especial por:


Os obstáculos e alvos (edificações) ficarem mais próximos do drone;
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Existir maior risco e preocupação com o voo sobre pessoas anuentes e não
anuentes em áreas densamente povoadas;



Exigir planejamento, experiência e treinamento do piloto, além de alto
comprometimento com as regras e leis vigentes.

Diante do exposto, conclui-se que o piloto de drone deve ser um profissional
especializado e valorizado, que preferencialmente deve estar acompanhado de mais
um profissional de apoio, contribuindo para o aumento da segurança e produtividade
das missões.
O planejamento do voo é extremamente importante para garantir que as
informações obtidas atendam às necessidades do contratante ou do interessado na
missão, pois diferentes produtos podem ser obtidos, entre eles imagens
convencionais RGB, modelos 3D, filmagens e ortomosaicos.
Nesse sentido, Melo Júnior (2016) afirma que a finalidade do levantamento, o tipo de
processamento, as características das edificações e as informações desejadas
devem direcionar o planejamento.
Além disso, o planejamento é essencial para assegurar que todas as exigências
legais dos órgãos competentes serão respeitadas, incluindo termos de anuência de
pessoas, avaliação de riscos e autorização para acesso ao espaço aéreo.
Desenhar um processo baseado na utilização de drones exige um estudo
aprofundado dos caminhos a serem percorridos assim como os padrões de voo. É
necessário sempre ter informações das distâncias para o objeto em estudo, altitude,
velocidade, sobreposição e padrão das imagens (RAKHA; GORODETSKY, 2018).
Os mesmos autores descrevem que diversos trabalhos procuram encontrar a
distância ideal do drone em relação ao objeto inspecionado. Apesar de cada
distância apresentar suas vantagens, não existe uma ideal, pois para cada objeto e
problema em estudo existe uma distância mais adequada. Apesar dos avanços
recentes de softwares terem inseridos alguns padrões adotados por muitas pessoas,
os autores ainda afirmam que muitos trabalhos não descrevem a metodologia
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utilizada no planejamento dos voos, sendo esse um aspecto carente de pesquisas
mais conclusivas.
O plano de voo deve garantir que o prédio inspecionado seja varrido em sua
totalidade. No início do planejamento é necessário que todo o entorno da edificação
seja estudado, para que sejam conhecidas as interferências do entorno, como
árvores, postes, cabos e demais obstáculos, assegurando que o drone não se
choque contra elas e ao mesmo tempo que nenhum detalhe da fachada deixe de ser
inspecionado.
Muitas vezes mais de um voo é necessário para a varredura integral de todo o
prédio, ocorrendo também o planejamento dos próximos voos baseado no resultado
do voo anterior.
Gomes Neto (2019) afirma que a consistência dos dados coletados é crucial quando
pretende-se criar modelos 3D e ortomosaicos ou utilizar recursos de inteligência
artificial para análise de manifestações patológicas. A utilização de aplicativos de
planejamento de voos automatizados é indicada nesses casos, no entanto os
algoritmos para planejamento de voos de varredura vertical são muito mais
complexos do que os algoritmos de voos no plano horizontal, motivo pelo qual
existem poucos produtos disponíveis no mercado.
Segundo Rakha e Gorodetsky (2018), softwares de planejamento de voo
popularizaram o termo ‘waypoints’, que são pontos virtuais baseados em
coordenadas de GPS, que permitem a elaboração dos planos de voo, sendo
possível determinar que o drone se desloque entre esses pontos e desempenhe
funções pré-determinadas nos trajetos ou no momento em que os atingem.
Eschmann et al. (2012) afirmam que softwares baseados em navegação através de
“waypoints” obtidos por GPS não são capazes de fornecer a precisão de voo que
uma inspeção de fachada requer, em especial pelos efeitos de sombra, que limitam
o sinal dos equipamentos. A solução para o planejamento preciso de voos
autônomos (mas ainda sob a supervisão do piloto) está no desenvolvimento de
sensores de navegação e que evitem colisões, mas os autores afirmam que ainda
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não existem no mercado softwares que utilizem apenas os sensores para guiar a
aeronave.
Pontos de controle no solo também são utilizados para auxiliar alguns softwares na
geração de modelos 3D ou na produção de mosaicos por fotogrametria. Esses
elementos podem ser marcos físicos na edificação em estudo, como fitas coloridas
coladas no telhado, que atuam como elementos físicos de amarração para os
softwares.
Apesar dos princípios matemáticos ajudarem, em muitas pesquisas os planos de
voo são abordados de maneira mais geométrica, sendo o mais comum a criação de
um padrão em “zig-zag”, a partir de faixas horizontais e verticais (RAKHA;
GORODETSKY, 2018).
Para Eschmann et al. (2012) existem duas formas de obtenção das imagens que
facilitam a identificação da posição de cada uma em relação ao edifício: a varredura
na horizontal e a varredura na vertical. No estudo apresentado os autores
descartaram a varredura vertical, pois foram descritos efeitos desfavoráveis nas
lentes que atrapalharam a fotogrametria. Na varredura horizontal foi necessário
reduzir a velocidade da aeronave para que a função de estabilização automática da
câmera não fosse ativada.
Outras formas de obtenção das imagens também são estudadas, como espirais,
para otimizar os voos e os “grids”, que são sobrepostos ao objeto estudado e o
drone tem o objetivo de coletar informações de cada uma das partes do
quadriculado.
Rakha e Gorodetsky (2018) explicam que o método das faixas frequentemente
envolve a especificação da sobreposição das imagens, garantindo uma maior
qualidade das informações coletadas e maior facilidade para o tratamento por
fotogrametria ou geração de modelos em três dimensões. As pesquisas variam
muito em suas recomendações sobre as taxas de sobreposição vertical e horizontal,
partindo de 35% a 95%.
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A distância ao alvo também influencia na taxa de sobreposição mais adequada,
sendo que, quanto maior a sobreposição, maior será a quantidade de imagens
geradas, no entanto, quanto maior a distância ao alvo, menos imagens são
necessárias para que todo o prédio seja fotografado.
O tipo de problema que se está observando é essencial para a determinação da
distância ao alvo. Caballero et al. (2005) defendem que para a visualização de
fissuras em alvenarias o drone deve se posicionar a 5 metros do alvo; já Ellenberg et
al. (2014) afirmam que a visualização de determinadas fissuras somente é possível
a menos de 1 metro do objeto.
De acordo com Ellenberg et al. (2016), com uma câmera da alta definição é possível
detectar uma fissura com abertura de 0,75 mm a uma distância de 3 metros.
Além dos fatores anteriormente abordados, o horário do dia e a intensidade da
iluminação solar também são relevantes, pois existem determinadas anomalias,
como fissuras, que quando fotografadas com câmeras RGB são visíveis apenas em
boas condições de iluminação e as imagens captadas com sensores térmicos
sofrem muitas influências de sombras e do estágio de aquecimento ou resfriamento
dos objetos que estão sendo inspecionados.
2.4.1 Regulamentação em vigor no Brasil
Nesta seção será analisado o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial
nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017) da ANAC, que complementa as normas de
operação de drones estabelecidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que exige a
homologação dos equipamentos.
Grandes fabricantes deste tipo de equipamento já se adequaram à legislação em
vigor, inclusive atualizando os softwares dos dispositivos, de forma que os seus
equipamentos sequer levantam voo nos locais em que existem restrições impostas
pelas regulamentações.
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A Figura 18, inserida abaixo, foi obtida no site do fabricante DJI, que disponibiliza
uma plataforma para verificação da viabilidade e segurança do voo na região em
que se deseja operar o drone.
Figura 18 - Região metropolitana de São Paulo e as zonas de voos restritos.

Fonte: Autor

Na figura anterior foi retratada a região metropolitana de São Paulo e os aeroportos
estão indicados, por serem áreas com grandes restrições ao acesso do espaço
aéreo. Além das pistas de pouso, também existem 3 tipos de polígonos indicados na
figura, classificados por cores:


Vermelho: zona restrita;



Azul: zona que demanda autorização para voo;



Cinza: zona com limitação de altitude de voo (entre 60 e 150 metros).

Nesta seção os drones serão denominados RPA (Remotely-Piloted Aircraft Aeronaves Remotamente Pilotadas), por ser o termo técnico adotado pelos órgãos
governamentais de regulamentação e controle do espaço aéreo brasileiro.
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2.4.1.1

ANAC - RBAC-E nº 94

Em 2 de maio de 2017 foi aprovado o “Regulamento brasileiro da aviação civil
especial: requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil”, RBAC-E
nº 94, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). O documento apresenta as
classes de aeronaves remotamente pilotadas (Remotely-Piloted Aircraft – RPA) em
função do seu peso, as regras e os requisitos para operação de cada uma das
classes, as áreas de pousos e decolagens e as limitações operacionais.
É proibida a operação autônoma de aeronaves não tripuladas, ou seja, é obrigatória
a presença de pelo menos um piloto remoto, que deve estar no comando da
aeronave durante todo o voo, sendo permitida a substituição do piloto durante o voo.
O piloto remoto deve ser maior de 18 anos e possuir um Certificado Médico
Aeronáutico emitido pelo Comando da Aeronáutica, além de licença e habilitação
emitida ou validada pela ANAC.
A responsabilidade pela segurança do voo é do piloto remoto, que deve portar
diversos documentos, como o Certificado de Matrícula da RPA, Certificado de
Aeronavegabilidade, Manual de voo, apólice de seguro com cobertura de danos a
terceiros, entre outros.
Quanto ao local escolhido para o voo, caso não haja proibição de operação, pousos
e decolagens podem ser realizados sob total responsabilidade do piloto remoto, em
áreas distantes de terceiros.
A operação de RPA em aeródromos, ou próximo a eles, deve ser autorizada pelo
operador aeroportuário.
Toda RPA deve possuir projeto autorizado, com Certificado de Matrícula ou
Certificado de Marca Experimental, conforme exigências do Registro Aeronáutico
Brasileiro.
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2.4.1.2

DECEA - ICA 100-40

O DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) em 02 de junho de 2020
aprovou a reedição da ICA 100-40, que trata das “Aeronaves não Tripuladas e o
Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro”.
O documento tem como premissa básica que uma RPA não deixa de ser uma
aeronave e, portanto, deve seguir as leis brasileiras e as normas estabelecidas pelas
autoridades competentes da aviação nacional.
Em hipótese alguma está autorizado o voo autônomo, que é a modalidade em que,
uma vez iniciado o voo, não há possibilidade do piloto remoto intervir no comando da
aeronave.
Abaixo estão listadas algumas regras de acesso ao espaço aéreo:
a. Para uma RPA acessar o espaço deve ser emitida uma autorização especial
pelo Órgão Regional do DECEA;
b. As RPAS não devem receber nenhum tratamento especial por parte dos
Órgãos de Serviços de Tráfego Aéreo e serão acomodadas no espaço aéreo
conforme regras e sistemas existentes;
c. Durante o voo a RPA deverá se manter afastada de outra aeronave, evitando
passar pela frente, por baixo ou por cima;
d. Se autorizado pelo administrador, um aeródromo poderá ser utilizado para
operar uma RPA.
São consideradas operações em alturas muito baixas aquelas que são realizadas
até 120 metros de altura. Entre outros condicionantes para este tipo de operação
temos:
a. Atendimento às necessidades legais de todas as agências reguladoras;
b. Operar em condições meteorológicas de voo visual, sempre em contato visual
direto com a aeronave;
c. Voos a menos de 30 metros de edificações, estruturas, patrimônios e animais
devem ser expressamente autorizados pelos proprietários;
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d. Voos a menos de 30 metros de concentração de pessoas ou áreas povoadas
devem ter a anuência dos envolvidos.
O interior de construções fechadas e o espaço em torno de obstáculo, natural ou
não, limitado verticalmente pela altura da estrutura, distante até 30 metros dela e
preferencialmente afastado, no mínimo 2 km, de aeródromos e helipontos
cadastrados, não são considerados espaços aéreos e, portanto, não estão sob
responsabilidade do DECEA. A Figura 19 ilustra o caso supracitado:
Figura 19 - Volume não considerado espaço aéreo.

Fonte: Autor

O operador da RPA deve solicitar uma autorização ao Órgão Regional do DECEA
para o acesso ao espaço aéreo, através do Sistema de Autorização para Acesso ao
Espaço Aéreo por RPAS (SARPAS), disponível na página do DECEA na internet.
Por fim, o documento contém uma extensa lista dos atos que são considerados
infracionais. Abaixo estão listados parte deles:
a. Acessar o espaço aéreo sem autorização;
b. Acessar o espaço aéreo próximo de aeródromos e rotas de navegação aérea;
c. Sobrevoar aeródromos, áreas de segurança e infraestruturas críticas sem
autorização;
d. Interferir na navegação aérea;
e. Utilizar informações falsas para a obtenção de autorização de acesso ao
espaço aéreo;
f. Sobrevoar aglomeração de pessoas não anuentes com a operação.
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2.5

Fotogrametria

Sem a realização de nenhum processamento, as imagens captadas de uma fachada
fornecem informações qualitativas de eventuais anomalias, sendo possível
determinar a existência de problemas, o tipo de dano e o nível de comprometimento,
se pontual ou generalizado, no entanto, não é possível extrair dados quantitativos a
respeito

dos

revestimentos,

pois

esse

tipo

de

informação

depende

do

processamento das imagens. Para Küng et al. (2012) o pós-processamento é o que
permite ao profissional obter resultados compreensíveis baseados nas informações
coletadas pelo drone.
A fotogrametria é uma das formas de processamento e, de acordo Temba (2000), é
uma técnica de medição de fotografias, para determinar a posição relativa de
pontos, sendo possível determinar distâncias, ângulos, áreas, volumes, elevações,
tamanhos e formas.
Essa técnica é utilizada há décadas nos ramos de cartografia e geoprocessamento,
para a confecção de cartas planialtimétricas, mosaicos e ortofotos, mas atualmente,
com a disseminação do uso dos drones, a técnica passou a ser aplicada também em
outros ramos, por exemplo em inspeções de edifícios, onde é possível fazer a
medição e o monitoramento de fissuras e das deformações dos elementos.
A fotogrametria pode ser utilizada para a obtenção de ortomosaicos ou nuvens de
pontos das superfícies de edificações, a partir de várias fotografias. Os ortomosaicos
são mais indicados para as superfícies planas e as nuvens de pontos para as
superfícies com muitos detalhes tridimensionais. Ambos são chamados de “Produtos
da Fotogrametria (PF)” e geralmente são apresentados na forma de uma única
imagem da fachada estudada (DIAS et al. 2017).
Pode-se utilizar diretamente o georreferenciamento, pontos de controle no solo,
indicação manual de pontos nas imagens ou uma combinação de todos. RodriguezGonzalvez et al. (2014) lembram que o georreferenciamento do produto da
fotogrametria é obtido de maneira mais simples quando as informações do GPS são
gravadas durante o voo.
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Eschmann et al. (2012) descrevem que existem muitos softwares comerciais ou
experimentais destinados à elaboração de ortomosaicos, a partir de imagens
individuais, aplicando-se técnicas de reconhecimento de padrões, que analisam
estruturas semelhantes em diferentes imagens, ligando pontos coincidentes em
duas ou mais imagens, tornando-as em apenas uma.
A vantagem dos ortomosaicos em relação às fotografias convencionais são, entre
outras, a possibilidade de se medir em escala a extensão e área dos problemas
existentes e a facilidade em se visualizar e interpretar o grau de acometimento da
fachada estudada; no entanto, um único ortomosaico pode gerar um arquivo com
resolução da ordem de 1 gigapixel, o que pode ser extremamente difícil de
manusear para a obtenção das informações necessárias.
Dias et al. (2017) ainda afirmam que é possível utilizar técnicas de processamento
de imagens para auxiliar no reconhecimento e identificação de características
relevantes das superfícies, assim como anomalias em alvenarias e elementos de
concreto. Os problemas visíveis nos elementos de concreto geralmente são:
fissuras, delaminação e corrosão da armadura. Nas alvenarias geralmente são
visíveis: fissuras, destacamento do revestimento, degradação da pintura, presença
de mofo.
Melo Júnior (2016) estudou a aplicação de ferramentas computacionais na detecção
automática de padrões, para a extração de informações de imagens, visando a
geração de mapas de danos.
O autor descreve que as imagens digitais são lidas como matrizes bidimensionais,
em que cada pixel corresponde a uma posição da matriz e a um número. A Figura
20 ilustra essas matrizes.
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Figura 20 – Representação de uma imagem em matrizes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As imagens RGB são compostas pela sobreposição de três matrizes, representando
as cores vermelha, verde e azul, sendo que cada cor pode ter a sua graduação
variando de 0 a 255. Na Figura 21 são apresentados exemplos de composição de
cores no sistema RGB:
Figura 21 – Composição das cores no modelo RGB.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Através da imagem anterior nota-se que a graduação zero das três cores gera a cor
preta e a graduação 255 do vermelho, verde e azul resulta na cor branca.
As linguagens computacionais aplicadas a essas matrizes permitem a obtenção de
informações através da aplicação de diversas técnicas, entre elas os detectores de
bordas Sobel e Canny, além da avaliação de histogramas de frequência de pixels
(MELO JÚNIOR, 2016).
O pós-processamento depende do conhecimento de cinco condições: altitude,
qualidade, momento em que a foto foi tirada, espectro (RGB ou TIV) e sobreposição
(YAHYANEJAD; RINNER, 2015).
Faltýnová et al. (2016) informam que câmeras digitais fornecem informações em
formato de imagens bidimensionais, que podem posteriormente ser transformadas
em informação tridimensional, pois, assim como na visão humana, a sobreposição
de no mínimo duas imagens do mesmo objeto, a partir de diferentes pontos de vista,
permite a visualização tridimensional.
A criação de modelos tridimensionais de edifícios é possível quando a informação
relativa à posição das imagens é gravada, de forma que durante o processamento
computacional seja possível sobrepor as imagens dos mesmos pontos, fazendo com
que as centenas ou milhares de fotografias se transformem em um único modelo.
(FALTÝNOVÁ et al., 2016)
Para Faltýnová et al. (2016), um dos parâmetros mais importantes que influenciam
na no resultado da fotogrametria é o GDS, sigla em inglês para Ground Sample
Distance, que em tradução livre significa distância da amostra do solo. Trata-se de
um conceito amplamente utilizado em cartografia, no entanto integralmente aplicável
em inspeções de fachadas.
O GSD é o menor elemento do objeto que pode ser notado pelo sensor (câmera).
Quanto maior é o valor do GSD em uma imagem, menor é a resolução e,
consequentemente, menos visíveis são os detalhes.
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O pixel define a resolução da imagem, sendo a menor unidade que a compõe.
Quando são conhecidas as características do sensor da câmera fotográfica, pode-se
calcular o tamanho do pixel da imagem. Conhecendo-se também a distância focal do
sensor e a distância do sensor para a fachada, é possível calcular o tamanho do
pixel na fachada, através da semelhança de triângulos, conforme representado na
Figura 22 (GOMES NETO, 2019):
Figura 22 – Cálculo do tamanho do pixel na fachada.

Fonte: Gomes Neto (2019).

O tamanho do pixel na fachada é o GSD e esse conceito pode ser aplicado para
estimar a extensão de manifestações patológicas existentes, como comprimento e
abertura de fissuras.
A precisão da medida feita por pixelização é diretamente proporcional ao tamanho
do pixel na fachada, ou seja, quanto menor é a área da fachada representada em
um pixel, maior será a precisão da medida. No entanto, para isso o drone deve estar
posicionado muito próximo ao edifício, aumentando o número de imagens
necessárias para a total varredura da superfície. Portanto, deve haver um equilíbrio
entre o tamanho desejado do pixel na fachada e o número máximo de imagens que
se deseja obter.
A estimativa do número de imagens que será captada em uma inspeção depende
das seguintes variáveis:
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Distância entre fotos;



Sobreposição das imagens;



Ângulo de visão;



Distância da fachada.

A equação abaixo relaciona todas as variáveis:
Figura 23 – Relação entre as variáveis existentes na captação de imagens.

Fonte: Gomes Neto (2019).

Abaixo foi feita uma estimativa do número de imagens que seriam captadas em uma
inspeção, considerando uma sobreposição longitudinal de 80% e lateral de 60%:
Figura 24 – Cálculo do número de imagens em uma inspeção.

Fonte: Gomes Neto (2019).
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Se fossem adotadas sobreposições de 10% tanto na longitudinal com na lateral, o
número total de imagens necessárias para inspecionar o mesmo edifício reduziria de
1360 para 144.
Percebe-se que a sobreposição de fotos tem uma grande relevância no número de
imagens a serem captadas e posteriormente processadas ou interpretadas pelo
especialista, de forma que esse aspecto deve ser bem estudado no estágio de
planejamento da missão, em função dos recursos de armazenamento e
processamento de dados acessíveis.
Os softwares de planejamento de voo usualmente calculam de forma automática
esses parâmetros, em função dos dados inseridos pelo operador.

2.6

Termografia infravermelha (TIV)

Para auxiliar e aprofundar as inspeções, além dos sensores RGB (câmeras
convencionais), é possível embarcar nos drones outros tipos de sensores, entre eles
as câmeras termográficas.
Diversos pesquisadores utilizam uma metodologia na qual um modelo 3D inicial é
gerado a partir de imagens RGB e posteriormente as imagens obtidas por
termografia infravermelha são sobrepostas (RAKHA; GORODETSKY, 2018).
Segundo Balaras e Argiriou (2002), esta é uma técnica de ensaio não destrutivo
(END) que pode ser utilizada para detectar umidade e manifestações patológicas de
destacamento de revestimentos de fachadas, entre muitas outras aplicações
possíveis.
O ensaio é seguro e não emite qualquer radiação, apenas capta a radiação térmica
que é naturalmente emitida por qualquer objeto. O funcionamento é similar ao de um
termômetro, porém muito mais eficiente (MALHOTRA; CARINO, 2004).
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Apesar da radiação infravermelha (RI) não ser detectável pelo olho humano, uma
câmera de RI pode detectá-la e convertê-la em uma imagem, que retrata os
gradientes de temperatura de um objeto ou uma cena (IR THERMOGRAPHY, 2008).
Estas imagens são conhecidas como termogramas.
A Termografia Infravermelha (TIV) é uma técnica que envolve medições e análises
de radiação térmica infravermelha. Os estudos compreendem etapas realizadas em
campo e outras etapas de análises computacionais. Em campo são feitos
termogramas, que posteriormente passam por tratamentos em software específico,
no qual podem ser ajustados os parâmetros termográficos dos elementos,
possibilitando um refinamento das imagens e consequentemente análises mais
precisas.
As inspeções são feitas à distância, de maneira não-destrutiva, sem a necessidade
de elaboração de logísticas complexas para acessar os objetos de estudo. Os
resultados são imediatos e permitem ao operador verificar ainda em campo a
necessidade de refazimento dos termogramas, caso existam problemas na
execução dos serviços de obtenção das imagens (reflexos, ângulos inadequados).
Bauer et al. (2016) explicam que os fatores que possibilitam o uso da termografia no
diagnóstico do destacamento de revestimentos são:
a. Em decorrência da perda de aderência entre o revestimento e o substrato
surge um espaço vazio entre as duas camadas, semelhante a um colchão de
ar.
b. Os materiais de revestimento possuem pequena espessura.
As inspeções de fachadas se baseiam no princípio de que os vazios existentes
abaixo das superfícies dos materiais afetam os fluxos térmicos, reduzindo a taxa de
transmissão

de

calor

dos

elementos,

gerando

uma

heterogeneidade

do

comportamento térmico do material, sendo possível determinar, através dos
termogramas,

diferenças

de

temperaturas

que

indicam

descolamentos, invisíveis a olho nu (BAUER et al. 2014).

a

presença

de
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Edis, Flores-Colen e Brito (2014) afirmam que durante o aquecimento da superfície,
a temperatura da área defeituosa aumenta de forma mais acentuada do que a área
sã e continua maior por algum tempo após a remoção da fonte de calor. Ao longo do
resfriamento observa-se o comportamento inverso, no qual a superfície que
apresenta problemas de aderência registra temperaturas menores do que as áreas
regulares.
A termografia ativa é caracterizada quando estímulos térmicos são emitidos contra
um corpo em estudo e é avaliada a evolução dos decaimentos das temperaturas,
para determinação de anomalias ou defeitos. Dificilmente será possível a aplicação
da técnica ativa em inspeção de fachadas, por impossibilidade técnica de emitir os
estímulos em escala compatível com a extensão de uma fachada.
Por serem áreas extensas, as fachadas necessitam de uma fonte de calor que não
seja extremamente cara e ainda assim seja capaz de produzir um aquecimento
homogêneo de toda a superfície. O sol preenche estes dois requisitos (BAUER et al.
2016). Quando a fonte de calor que aquece o edifício é solar, a inspeção
termográfica é classificada como passiva.
Segundo Bauer et al. (2014) e Bauer et al. (2016), a inspeção termográfica de
fachadas possui diversas vantagens quando comparada aos métodos usuais de
inspeção, ente eles:
a. Pode ser realizada à distância;
b. Avalia as temperaturas em tempo real;
c. Não é destrutiva;
d. É de rápida execução;
e. Tem boa precisão;
f. Possibilidade de reprodução dos ensaios;
g. Utilizada tanto para inspecionar regiões localizadas, como grandes áreas;
h. Eficiente em termos de trabalho e custos de equipamentos;
i.

Econômica;

j.

Procedimentos de inspeção não causam danos ao meio ambiente;
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k. Usuários das edificações não sofrem qualquer tipo de privação ou restrição
durante as inspeções.
A termografia infravermelha é uma técnica que permite testar áreas, enquanto os
métodos tradicionais permitem testar apenas pontos ou linhas. Através da TIV são
formadas imagens bidimensionais do plano em análise, nas quais as características
são expressas de maneira contínua, sendo retratadas tanto as regiões sãs como
aquelas que possuem anomalias sob a superfície. O método tradicional de
mapeamento por percussão apresenta resultados na forma discreta, ou seja, ponto a
ponto. Quando uma área necessita ser testada, são necessárias múltiplas leituras
para obter um diagnóstico do todo (MALHOTRA; CARINO, 2004).
Segundo Bauer et al. (2014), um aspecto importante a ser definido no momento do
exame é o da definição da abordagem a ser adotada, que pode ser qualitativa ou
quantitativa.
A análise quantitativa busca determinar a intensidade da anomalia, sendo
necessária maior precisão nas leituras das temperaturas obtidas no termograma. O
conhecimento da emissividade, distância, temperatura refletida, dentre outros
parâmetros passam a ser essenciais para a precisão dos estudos subsequentes.
Para este tipo de análise torna-se necessário o uso de câmeras térmicas
radiométricas, que são aquelas cujos termogramas contém informações da
temperatura de cada pixel que aparece na imagem.
A abordagem qualitativa é utilizada em investigações nas quais são constantes os
fluxos térmicos e a região que apresenta temperatura mais alta ou mais baixa da
média da faixa de trabalho pode representar uma anomalia. Neste tipo de análise
não há preocupação com a determinação da severidade da anomalia, observa-se
somente a existência e a localização de um eventual problema. Este tipo de análise
pode ser realizado com câmeras térmicas não-radiométricas, que são aquelas que
não fornecem a leitura da temperatura de cada ponto, fornecendo apenas uma
imagem em um gradiente de cores, nas quais é possível apenas saber quais regiões
estão mais quentes e quais estão mais frias.
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2.6.1 Parâmetros termográficos
Para a realização da análise quantitativa de manifestações patológicas em fachadas
é necessário conhecer os parâmetros termográficos que influenciam nos valores das
temperaturas

medidas

pelos

termogramas,

sendo

importante

determinar

precisamente o efeito produzido pelas variações destes parâmetros (BAUER et al.
2015).
Os mesmos autores defendem que os parâmetros que mais influenciam os valores
de temperaturas dos termogramas, que podem ser controlados de forma
quantitativa, são:
a. Emissividade
b. Distância ao alvo
c. Temperatura refletida
Bauer et al. (2016) complementam a lista de parâmetros adicionando outros dois:
a. Composição do substrato
b. Condições ambientais
A habilidade que um material tem de irradiar energia é medida pela sua
emissividade, que por sua vez é definida como a eficiência com que a superfície
emite radiação, comparada a um corpo negro submetido à mesma temperatura. Esta
é uma propriedade especificamente da superfície. A emissividade é maior para as
superfícies escuras e ásperas, sendo menor para as superfícies claras e lisas
(LOURENÇO et al. 2016).
O valor deste parâmetro está entre 0 e 1. São fatores que influenciam na
emissividade: material, estrutura / textura da superfície, geometria, ângulo,
comprimento de onda e temperatura. Uma das formas de medir este parâmetro é
pela comparação com a fita padrão de emissividade conhecida, ou com a utilização
de emissômetro (LOURENÇO et al. 2016).
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A distância ao alvo é o parâmetro mais simples de ser determinado, especialmente
com o auxílio dos modernos e cada vez mais baratos equipamentos de medição de
distâncias.
A temperatura aparente refletida é a leitura feita por uma câmera de infravermelho,
considerando-se toda a radiação nela incidente, sem nenhuma correção em função
da radiação emitida por outros corpos (LOURENÇO et al. 2016).
Os efeitos da composição do substrato se baseiam no princípio de que o calor não
pode ser impedido de transitar das áreas mais aquecidas para as menos aquecidas,
porém as taxas de transferência de calor dependem das características dos
materiais, que possuem variações na condutividade térmica. Além disso, conforme
descrito anteriormente, os defeitos existentes nas fachadas também apresentam
variações na condutividade térmica, por exemplo, um vazio decorrente do
descolamento de uma parte do revestimento possui uma condutividade térmica
inferior à região aderida que o cerca (BAUER et al. 2016).
O quinto fator que afeta a medição de temperatura de uma superfície é a condição
ambiental ao seu redor e suas diversas especificidades:
a. Radiação solar: os ensaios devem ser realizados nos períodos em que a
radiação solar, ou a falta dela, produz o mais rápido aquecimento ou
resfriamento da superfície;
b. Cobertura de nuvens: nuvens refletem a radiação infravermelha, reduzindo a
velocidade da transferência de calor do objeto para o meio ambiente. Por este
motivo ensaios noturnos não devem ser realizados com tempos nublados,
para garantir uma eficiente transferência de calor;
c. Temperatura ambiente: o efeito da temperatura ambiente pode ser
negligenciável, uma vez que o fator mais importante é o rápido aquecimento
ou resfriamento da superfície. Este parâmetro influenciará apenas na duração
do período em que as medições irão apresentar o maior contraste possível;
d. Velocidade do vento: rajadas de vento reduzem as temperaturas das
superfícies, por este motivo as medições devem ser realizadas com
velocidade do vento inferiores a 25 Km/h.
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e. Umidade da superfície: a presença de umidade tende a dispersar o calor de
uma superfície, mascarando as diferenças de temperatura, assim como as
anomalias do substrato. Não devem ser feitas medições em superfícies
úmidas.
Estabelecidas as condições adequadas para as medições, uma área relativamente
grande pode ser selecionada para execução da calibração, contendo regiões
reconhecidamente sãs e outras com problemas. Cada tipo de anomalia mostrará um
padrão de temperatura, dependendo das condições existentes (BAUER et al. 2016).

2.6.2 Aspectos práticos
Israel (2016) realizou diversos experimentos em laboratório e campo, aplicando a
termografia na identificação de defeitos de fachada.
Em laboratório o autor construiu painéis de alvenaria e inseriu defeitos conhecidos
sob a argamassa de revestimento, para posteriormente realizar os termogramas e
verificar a viabilidade da aplicação da técnica na identificação dos problemas. Foram
utilizadas as técnicas ativa e passiva e os resultados obtidos foram equivalentes.
No campo o estudo buscou identificar fissuras e problemas de aderência,
comparando os termogramas a um levantamento realizado através de ensaio de
percussão.
As principais considerações obtidas desse trabalho foram:


Os defeitos de descolamento podem ser observados tanto durante o
aquecimento quanto no resfriamento;



Logo após o aquecimento as regiões que apresentam descolamento
permanecem com maiores valores de temperatura, pois ocorre o acúmulo de
energia térmica no espaço de ar existente entre o revestimento e o substrato;
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No resfriamento da fachada ocorre a inversão térmica e as regiões com
descolamento passam a registrar temperaturas mais baixas do que as regiões
sem defeitos;



No processo da inversão térmica existem momentos em que o gradiente
térmico é muito baixo e os defeitos não podem ser visualizados pelos
termogramas;



Pequenos defeitos não são visíveis através dos termogramas pois se
confundem com “manchas térmicas” provenientes de imperfeições do
acabamento da superfície e diferenças de tonalidade;



As condições climáticas interferem nos termogramas obtidos em campo,
devendo haver um planejamento para que os resultados sejam satisfatórios;



O mapeamento através dessa técnica pode ser feito em 10% do tempo gasto
com a técnica tradicional de percussão e pode ser feita a distância, reduzindo
os riscos inerentes ao trabalho em altura e os incômodos aos usuários das
edificações habitadas;



O ângulo e a distância do equipamento para a fachada, assim como o horário
de obtenção dos termogramas, são aspectos a serem estudados, para se
eliminar interferências de reflexo do sol;



Não se deve analisar uma área muito grande em um único termograma, pois
o gradiente de temperatura muito abrangente pode esconder eventuais
defeitos que tenham pouca diferença térmica comparado com as regiões sem
defeitos;



O tempo de exposição ao sol também deve ser analisado, para que os
defeitos com pouca diferença térmica sejam visíveis;



Devem ser estudadas todas as interferências de sombras que possam incidir
sobre a fachada em análise.



Além dos destacamentos também é possível visualizar fissuras através dos
termogramas, no entanto as condições meteorológicas interferem muito na
visibilidade desses defeitos. Em dias nublados elas não são visíveis, sendo
notadas apenas quando há incidência direta do sol, para que a diferença de
temperatura seja significativa entre a fachada e o ar;



Quando a fachada está úmida, em processo de secagem, as microfissuras
são visualizadas com temperaturas mais baixas do que as áreas sem

76

defeitos, no entanto, a utilização da técnica não apresenta vantagem, pois
nessas condições as microfissuras podem ser observadas a olho nu.


Os estudos de campo demonstraram que os defeitos são mais bem
observados a uma distância de até 10 metros.

2.6.3 Utilização do software de análise Flir tools
Israel (2016) descreve que o software disponibilizado pela fabricante de sensores
térmicos Flir é um recurso que pode auxiliar na atividade de identificação de defeitos
de aderência do revestimento.
Entre as principais ferramentas descritas pelo autor estão:


Amplitude térmica: a partir da definição de um gradiente de temperatura com
menor amplitude térmica a área com defeito é destacada, permitindo a
identificação precisa dos problemas de aderência;



Zoom: apesar de ocasionar a redução da resolução da imagem térmica, a
ampliação eletrônica da imagem pode auxiliar na identificação de detalhes
dos defeitos;



Paleta de cores: o software disponibiliza diferentes paletas de cores, que
apresentam variações nos contrastes, podendo ser testadas as diversas
opções, para verificar qual delas permite a melhor visualização dos defeitos.

2.6.4 Limitações
Malhotra e Carino (2004) afirmam que a incidência de sombra sobre as áreas em
estudo pode gerar imprecisões nos termogramas, pois as sombras se movem
constantemente e nas regiões encobertas a temperatura tende a ficar mais baixa,
podendo sugerir a presença de manifestações patológicas que na prática não
existem.
Israel (2016) afirma que o problema anteriormente descrito pode ser minimizado a
partir da obtenção de termogramas de diferentes ângulos e horários, ou ainda
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utilizando-se um drone para aproximar-se da região defeituosa e melhorar a
assertividade do diagnóstico.
O mesmo autor apresenta outra possível limitação, relacionada ao tamanho da área
analisada e ao ângulo de registro do termograma, pois quanto mais extensa é a
área, maior será o gradiente térmico registrado, menor será o contraste e
consequentemente será mais difícil a visualização dos defeitos.
Bauer et al. (2015) afirmam que a TIV ainda não pode ser amplamente aplicada nos
estudos de manifestações patológicas de revestimentos de fachadas, devido à
ausência de procedimentos e critérios que direcionem as atividades de inspeção e
garantam a confiabilidade dos resultados.
De acordo com os autores, a utilização de valores errados para os parâmetros
descritos na seção anterior gera erros nas leituras de temperaturas dos
termogramas, acarretando interpretações equivocadas a respeito da intensidade das
manifestações patológicas presentes na fachada em estudo.
Existem técnicas para a correta determinação da emissividade de cada material, no
entanto a realização desse processo para todos os elementos de uma fachada é
uma atividade trabalhosa, sendo comum a utilização de valores aproximados,
resultando em erros nas leituras das temperaturas dos termogramas.
Os autores seguem afirmando que é preciso estudar e quantificar os erros
usualmente cometidos na determinação dos parâmetros de materiais mais
frequentemente utilizados em fachadas, pois nesses locais é muito comum a
temperatura do alvo ser superior à temperatura refletida. Nestes casos, a adoção de
um valor menor para a emissividade gera leituras maiores de temperaturas. O
comportamento é oposto quando a temperatura do alvo é menor do que a refletida.
O cenário pouco promissor retratado por Bauer et al. (2015) pode ser atribuído à
tentativa de obtenção de resultados quantitativos a respeito dos problemas de
destacamento, pois conforme a revisão da literatura apresentada anteriormente, a
obtenção de medições precisas da temperatura em cada ponto de uma fachada é
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uma tarefa que tende ao impossível, visto que muitas das variáveis envolvidas não
podem ser controladas pelo homem.
Desta forma, a obtenção de resultados qualitativos aparece como a solução mais
viável, pois a temperatura exata medida na fachada deixa de ser o ponto central da
inspeção, que passa a focar somente nas diferenças de temperaturas existentes em
um mesmo plano, em regiões contíguas.
Nesta linha, Edis, Flores-colen e Brito (2014) apresentam uma visão mais otimista
para o emprego deste tipo de ensaio e concluem seu trabalho afirmando que a
técnica passiva de termografia infravermelha é um ensaio que permite detectar de
forma qualitativa os problemas de destacamentos em 70-78% das áreas
defeituosas, apesar das limitações existentes demandarem, em determinados casos,
a complementação dos estudos com ensaios consagrados.

2.7

O uso da inteligência artificial para detecção de problemas em fachadas

Inteligência artificial (IA) se refere ao campo da ciência da computação dedicada à
criação de sistemas que desempenham funções que geralmente dependem da
inteligência humana, através da realização de tarefas baseadas em regras e
algoritmos (JAKHAR; KAUR, 2019). Trata-se de um termo que engloba outras
definições, como o aprendizado de máquina (machine learning) e o aprendizado
profundo (deep learning).
O aprendizado de máquina passa pelo reconhecimento de padrões, baseado na
extração de características dos dados brutos, transformando-os em representações
definidas pelo programador, que podem finalmente ser classificadas de maneira
automática. Essas atividades exigem elevado domínio e conhecimento na área da
engenharia da computação (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).
Quando se pretende utilizar a inteligência artificial para detectar, por exemplo,
rachaduras, eflorescências e umidade em uma fachada, inicialmente é coletada uma
grande quantidade de imagens com esses tipos de problemas, previamente
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classificados manualmente, para então se efetuar o treinamento da máquina,
seguindo basicamente os seguintes passos:
a. Apresenta-se uma imagem para a máquina e dela se obtém um vetor com
uma determinada pontuação para cada tipo de problema;
b. O problema retratado deve ter a maior pontuação entre todos os vetores, mas
geralmente isso não acontece antes de se fazer o treinamento;
c. O padrão desejado é informado manualmente, sendo essa a pontuação de
referência para o vetor;
d. Uma função é programada para medir o erro entre as pontuações de
referência e as calculadas anteriormente pela máquina;
e. A máquina ajusta diversos parâmetros internos, para reduzir a distância entre
os vetores de referência e os calculados.
Em um sistema típico são necessários muitos exemplos de treinamentos, assim
como parâmetros ajustáveis, podendo chegar à ordem das centenas de milhões.
De acordo com Hong et al. (2020), o aprendizado de máquina tem avançado muito
na última década e três tendências tecnológicas têm relação direta com isso:
a. O armazenamento de dados está se tornando mais barato, permitindo que
uma quantidade enorme de dados captados por dispositivos conectados na
internet seja armazenada, resultando em uma grande disponibilidade de
material para pesquisas;
b. Equipamentos voltados para essas tecnologias têm sido projetados e
produzidos em maior quantidade, permitindo maior acesso a tecnologias
avançadas e cada vez mais baratas;
c. Algoritmos avançados de aprendizado de máquina têm sido desenvolvidos e
validados, possibilitando o uso em uma grande diversidade de aplicações,
com alto desempenho computacional.
O aprendizado profundo, por sua vez, se baseia em um método que permite à
máquina ser alimentada de dados brutos e automaticamente descobrir as
representações necessárias para detectar e classificar as informações, sendo
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composto por múltiplas camadas de representações, que amplificam aspectos
importantes e suprimem outros irrelevantes (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).
Os autores descrevem que através desse método, uma imagem chega na forma de
uma matriz de valores de pixels e, geralmente, as características de aprendizado da
primeira camada estão relacionadas à presença ou não de bordas. A segunda
camada costuma identificar padrões, a partir das configurações das bordas, na
terceira camada são combinados outros padrões de uma mesma família e as
camadas subsequentes podem detectar os objetos como combinações dessas
partes.
A principal diferença entre o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo está
no fato das camadas de características não serem desenhadas por engenheiros,
mas sim obtidas a partir dos dados existentes e de procedimentos de aprendizagem
genéricos.
Hong et al. (2020) reuniram aproximadamente 2000 artigos relacionados à
inteligência artificial aplicada ao ciclo de vida das edificações, sendo que os usos
foram assim classificados:
a. Projeto – otimização dos fluxos de trabalho tradicionais, permitindo que
projetos sejam testados antes de serem construídos, através de simulações
computacionais;
b. Processo de construção – otimização da análise de custos, documentações,
detecção de problemas construtivos, gestão de projetos BIM e gerenciamento
de desperdício;
c. Operação e manutenção (O&M) – edificações cada vez mais complexas
acumulam grande quantidade de informações relacionadas à O&M, podendo
ser aplicada a IA no processamento e classificação das prioridades de
intervenções;
d. Controle dos sistemas e instalações das edificações – cada vez mais as
edificações possuem instalações eletrônicas e sensores que fornecem grande
quantidade de informações a respeito dos diferentes sistemas, diante disso, a
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IA tem o poder de otimizar a detecção de anomalias e falhas e ainda
contribuir com a gestão energética;
e. Avaliação do desempenho energético da edificação – fornecer subsídios para
um projeto de melhoria que vise a otimização do desempenho energético.
O aprendizado de máquina, em especial as técnicas de processamento digital de
imagens, também pode ser aplicado na detecção de problemas construtivos e no
monitoramento estrutural de edificações.
Para Zhu e Brilakis (2010), inspeções visuais nem sempre são confiáveis, pois
dependem da experiência e do conhecimento do profissional que a realiza, além de
demandarem muito tempo para serem realizadas em longas extensões. Nesse
aspecto, a automação das inspeções e a utilização de aprendizado de máquina
podem contribuir com a elevação da qualidade das inspeções, através da
padronização dos parâmetros visuais que são observados.
Diante do exposto, os autores anteriormente citados propuseram um método
baseado em visão computacional que identifica e quantifica os problemas
superficiais em elementos de concreto. Os dados obtidos são comparados com os
limites impostos por uma inspeção visual tradicional, para assim serem definidos
automaticamente os parâmetros de qualidade das áreas inspecionadas através da
inteligência artificial.
Pan, Yang, Wang, Liu e Li (2020) apresentaram um estudo baseado em aprendizado
profundo, utilizando redes neurais convolucionais, para detectar arranhões em
placas de vidro de fachadas e obtiveram um bom desempenho.
Delval et al. (2020) propuseram uma metodologia para utilizar o processamento
digital de imagens, com ênfase no aprendizado profundo aplicado ao processo de
inspeção de manifestações patológicas de fachadas, especificamente na detecção
de fissuras. Os autores concluíram que do ponto de vista técnico é plausível a
utilização dessa técnica para a finalidade desejada.
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Os exemplos anteriores representam uma mínima amostra das aplicações que a
inteligência artificial pode ter como ferramenta de apoio ao diagnóstico de
manifestações patológicas de fachadas.
Existem no mercado soluções voltadas à aplicação de IA como ferramenta de apoio
à análise de manifestações patológicas de fachadas. Nessas plataformas são
inseridas centenas de imagens captadas por drones, as quais são varridas pela
ferramenta, que automaticamente apresenta para o engenheiro especialista a
posição dos diferentes problemas por ela detectados.
Na sequência o especialista é obrigado a repassar todas as imagens, para verificar
os danos rastreados, corrigindo eventuais imprecisões e, finalmente, pode emitir um
relatório com as análises e dados obtidos.
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3 ETAPA EXPERIMENTAL
A etapa experimental do trabalho foi dividida em três partes:


Experimento de aquisição de imagens de fachadas de edificação;



Experimento de aquisição de termogramas da fachada paralelamente ao
ensaio de percussão;



Experimento de análise de imagens com ferramenta de inteligência artificial.

Conforme descrito no capítulo de revisão da literatura, a técnica de mapeamento das
fachadas com o laser scanner não é efetiva para mapear os problemas que estão
em estudo, por esse motivo o equipamento não foi utilizado na etapa experimental.
Cada experimento foi apresentado em um capítulo individual, na sequência do atual
capítulo, contendo de forma detalhada os seguintes tópicos:


Planejamento;



Equipamentos e softwares utilizados;



Técnicas aplicadas;



Atividades de campo;



Resultados;



Discussão dos resultados.

Após a apresentação dos três experimentos foi feita uma conclusão global,
amarrando as interfaces que pode haver entre eles.
Todos os experimentos foram realizados no mesmo edifício, que será apresentado a
seguir.
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3.1

Características do edifício

O edifício inspecionado foi construído entre 1947 e 1954, possui valor histórico e
grande parte de suas características construtivas originais estão preservadas. De
acordo com Oliveira e Cavani (2008), a edificação possui as seguintes
características:


Quatro pavimentos;



Estrutura de concreto armado moldado in loco;



Alvenaria de tijolos comuns com espessura de um tijolo;



Fachadas revestidas de argamassa, com acabamento do tipo massa picolada
no perímetro do pavimento térreo e acabamento do tipo massa raspada em
todo o perímetro dos demais pavimentos, sendo que os dois tipos de
acabamento são rústicos, no entanto a massa picolada é mais homogênea do
que a raspada.



Argamassa em duas camadas, tendo o emboço a espessura da ordem de 20
mm e o reboco espessura aproximada de 8 mm.



Peitoris e pingadeiras revestidas com ladrilhos cerâmicos;



Cobertura composta de telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira;



Esquadrias metálicas nas fachadas.

Por determinação dos gestores do imóvel, foi autorizado o uso das imagens do
edifício, no entanto o nome e o local do prédio não devem constar no presente
trabalho.
Abaixo foi inserida uma imagem aérea do edifício, na qual foram indicadas as
orientações das quatro fachadas inspecionadas.
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Figura 25 – Indicação das fachadas inspecionadas no edifício estudado.

Fonte: Autor

Nota-se que existem muitas árvores próximas à fachada nordeste e à fachada
sudeste externa, motivo pelo qual não foram realizadas inspeções nesses locais.
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4 EXPERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE FACHADAS
Os experimentos para obtenção de imagens das fachadas da edificação referida
serão apresentados no presente capítulo.
Foram estudadas diferentes formas de obtenção das imagens, a partir do pavimento
térreo ou com o auxílio de drone. Foi avaliada a seleção dos equipamentos,
passando pela análise das técnicas de voo (manual ou semiautônomo) e,
finalmente, pela definição dos softwares de planejamento e controle de voo que
foram utilizados.
Toda a análise que será apresentada adiante levou em consideração as seguintes
premissas:


Pretende-se criar um procedimento para ganho de escala em atividades de
levantamentos de problemas visuais de fachadas, reduzindo as horas de
engenheiro em campo, através do treinamento de técnicos para obtenção dos
dados;



O levantamento visa identificar todos os problemas visíveis das fachadas,
entre eles as trincas, que podem ter aberturas muito pequenas; sendo assim,
as imagens obtidas devem ter a resolução compatível com essa necessidade;



Deve ser priorizado o planejamento das atividades no escritório, para que as
atividades de campo tenham a mínima duração possível;



Os equipamentos devem ser portáteis e de linha comercial, para que a
substituição seja imediata em caso de quebra.

4.1

Planejamento

Conforme descrito anteriormente, a etapa de planejamento é essencial para que se
obtenha em campo o produto compatível com a finalidade e o objetivo do trabalho
em desenvolvimento.
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No presente experimento pretendeu-se obter informações suficientes para mapear
os problemas existentes no revestimento de argamassa da fachada, tornando
necessária a obtenção de fotografias com alta resolução para ser possível a
visualização de pequenas manifestações patológicas, como as fissuras.
Tendo isso em vista, foram estudados os possíveis conjuntos de equipamentos,
softwares e técnicas de aquisição de imagens, sob a ótica do custo, resolução das
imagens, tempo de trabalho de campo, tempo de processamento no escritório e
padronização dos resultados obtidos.
4.1.1 Equipamentos
Através da revisão da literatura foi possível compreender que as seguintes variáveis,
relacionadas às máquinas fotográficas, influenciam diretamente na resolução das
imagens:


Distância para o alvo;



Ângulo em relação alvo;



Características das lentes.

Além disso, sabe-se que os obstáculos próximos às fachadas, como árvores, postes
e

cabos

também

influenciam

nas

duas

primeiras

características

citadas

anteriormente.
A seguir estão apresentadas as características de uma câmera fotográfica
convencional e das câmeras fotográficas embarcadas em drones, além das
especificações técnicas de cinco drones existentes no mercado, finalizando com a
comparação entre possíveis técnicas de obtenção das imagens.
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4.1.1.1

Máquina fotográfica convencional

Foi utilizada a câmera convencional da marca Canon, modelo Rebel T3. Trata-se de
um equipamento de porte médio, com dimensões aproximadas de 130 x 100 x 78
mm. O equipamento está retratado na Figura 26:
Figura 26 – Câmera utilizada para a obtenção de imagens a partir do pavimento térreo.

Fonte: Canon

As principais especificações são:


Resolução (pixel): 4272 x 2848;



Pixels efetivos: 12,2 MP;



Sensor: 22,2 x 14,7 mm.

Foram utilizadas duas lentes, com as seguintes distâncias focais:


18 a 55 mm;



75 a 300 mm.

4.1.1.2

Drones
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Em vista de uma das premissas descritas no início do capítulo, de que os
equipamentos devem ser portáteis e de linha comercial, foram estudados os drones
da marca DJI, pois é a líder de mercado, com produtos de prateleira, de fácil acesso
e reposição de peças.
Para a execução do presente trabalho havia a possibilidade de uso de dois
equipamentos: Phantom 2 Vision Plus e Mavic Air. A título de comparação foram
coletadas as informações técnicas de três drones adicionais: Inspire (com câmera
X5S), Phantom 4 Pro e Mavic 2 Pro.
As características físicas dos cinco drones estão resumidas na Tabela 1:
Tabela 1 - Comparativo dos drones - Dimensões

Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire 1 (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

Tamanho montado
L x C x H (cm)

Diagonal com as
hélices (cm)

Peso
(g)

30 x 28 x 6
49 x 49 x 19
83 x 83 x 30
49 x 49 x 20
55 x 47 x 9

35
59
101
59
61

430
1242
3060
1388
907

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 27 os drones estão representados em escala, sendo possível comparar as
dimensões de cada um:
Figura 27 – Comparativo em escala da geometria dos drones.

Fonte: DJI
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Nota-se que os drones da linha Mavic Air possuem dimensões consideravelmente
menores do que os demais, além de serem mais leves. Essas características são
muito relevantes no tipo de inspeção em tela, pois o risco de dano ao patrimônio e à
integridade física de pessoas transeuntes é proporcional ao tamanho e ao peso do
equipamento, ou seja, quanto menor e mais leve o equipamento, menores serão os
danos em um eventual acidente.
Outro fator de extrema importância, relacionado à segurança, são os sensores
anticolisão, que podem ter diferentes configurações, ou mesmo não existirem,
conforme descrito na Tabela 2:
Tabela 2 - Comparativo dos drones – Sensores anticolisão
SENSORES ANTICOLISÃO
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

Frontal, traseiro e inferior
Não tem
Frontal, lateral, traseiro e inferior
Frontal, lateral, traseiro e inferior
Frontal, lateral, traseiro e inferior

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que apenas o Phantom 2 Vision Plus não possui sensor anticolisão, sendo
um fator muito desfavorável para o tipo de inspeção que se pretende fazer.
Quanto à autonomia de vôo, foram inseridos na Tabela 3 os tempos de duração das
baterias, de acordo com as informações do fabricante:
Tabela 3 - Comparativo dos drones – Autonomia
Tempo de voo autonomia (min)
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro
Fonte: Elaborado pelo autor

21
25
18
30
31
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Na prática constata-se que a duração do voo chega a ser de 25% a 30% inferior ao
informado pela fabricante, no entanto a informação contida na tabela anterior é
válida no sentido de permitir a comparação relativa entre as autonomias dos
equipamentos.
Com relação às máquinas fotográficas embarcadas, as características estão
resumidas na Tabela 4:
Tabela 4 - Comparativo dos drones – Câmera
Máxima
resolução
(pixel)
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

4056
4384
5280
5472
5472

Pixels
efetivos
(MP)

3040
3288
3956
3648
3648

12
14
20,8
20
20

Sensor
(pol)

Sensor
(mm)

1/2.3" 6,33 4,70
1/2.3" 6,17 4,55
4/3" 17,30 13,00
1"
13,20 8,80
1"
13,20 8,80

Distância
focal real
(mm)
4,39
3,57
12,50
9,16
10,68

Fonte: Elaborado pelo autor

O conceito de GSD foi colocado no capítulo de revisão da literatura, sendo ele o
menor elemento do objeto que pode ser notado pelo sensor (câmera). Quanto maior
é o valor do GSD em uma imagem, menor é a resolução e, consequentemente,
menos visíveis são os detalhes.
Na Tabela 5 consta um comparativo dos GSDs dos cinco drones, para diferentes
distâncias de obtenção das imagens, partindo de 2 metros da fachada, até alcançar
15 metros.
Tabela 5 - Comparativo dos drones – GSD
DISTÂNCIA (m)
2,0 3,0
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
GSD
(mm) Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro
Fonte: Elaborado pelo autor

0,71
0,79
0,52
0,53

1,07
1,18
0,79
0,79

4,0

5,0 10,0 15,0

1,42
1,58
1,05
1,05

1,78
1,97
1,31
1,32

3,55
3,95
2,62
2,63

5,33
5,92
3,93
3,95

0,45 0,68 0,90 1,13 2,26 3,39
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Nota-se que os dois primeiros drones possuem maiores valores de GSD, exigindo,
assim, voos mais próximos da fachada, para obtenção de imagens com a resolução
adequada à finalidade do presente trabalho.
Em função das características das câmeras é possível estimar a área que uma
fotografia cobre, multiplicando a quantidade de pixels pelo GSD para uma
determinada distância da fachada.
Utilizando o método de cálculo anteriormente descrito, foi elaborada a Tabela 6, que
apresenta a abrangência das imagens de cada câmera, para três distâncias prédeterminadas da fachada:
Tabela 6 - Comparativo dos drones – Abrangência
DISTÂNCIA DE 2
m

Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

DISTÂNCIA DE 5
m

DISTÂNCIA DE 10
m

Larg. Alt.
(m) (m)

Área Larg. Alt.
(m²) (m) (m)

Área
(m²)

Larg.
(m)

Alt.
(m)

Área
(m²)

2,88
3,46
2,77
2,88
2,47

6,23
8,98
5,74
5,54
4,07

38,94
56,12
35,88
34,64
25,45

14,42
17,30
13,84
14,42
12,36

10,81
12,98
10,37
9,61
8,24

155,78
224,47
143,51
138,56
101,80

2,16
2,60
2,07
1,92
1,65

7,21
8,65
6,92
7,21
6,18

5,40
6,49
5,18
4,81
4,12

Fonte: Elaborado pelo autor

O edifício em estudo possui as seguintes áreas de fachadas:


Noroeste-1: 816 m²;



Sudoeste: 650 m²;



Sudeste: 500 m²;



Noroeste: 500 m².

Considerando as distâncias de 2 e 5 metros da fachada e as sobreposições de 10%,
20% e 50% nas imagens, cada drone irá tirar as quantidades de fotografias descritas
na Tabela 7 para varrer todas as fachadas estudadas:
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Tabela 7 - Comparativo dos drones – Sobreposição
DISTÂNCIA DE 2 m
SOBREPOSIÇÃO:
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

DISTÂNCIA DE 5 m

10%

20%

50%

10%

20%

50%

489
340
531
550
749

619
430
672
696
948

1.586
1.100
1.721
1.783
2.426

78
54
85
88
120

99
69
108
111
152

254
176
275
285
388

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação ao custo dos equipamentos, foi realizada uma pesquisa expedita à
internet, apenas para ser possível apresentar uma ordem de grandeza dos valores
envolvidos. Os dados obtidos para o mês de março de 2021 foram resumidos na
Tabela 8:
Tabela 8 - Comparativo dos drones – Custo
CUSTO
Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro

R$ 8.000,00
R$ 4.000,00
R$ 50.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que há uma variação muito grande entre os valores dos equipamentos,
sendo importante pontuar que os drones Phantom 2 Vision Plus e Mavic Air já estão
fora de linha, no entanto ainda é possível encontrar peças de reposição para ambos
os equipamentos e ainda é possível comprar um Mavic Air novo no Brasil.
Em vista de todas as características anteriormente apresentadas, foi criada a Tabela
9, que permite uma comparação objetiva entre os equipamentos. Adotou-se o Mavic
Air como paradigma, atribuindo o fator 100% a todas as suas características,
posteriormente foram calculados os fatores dos demais equipamentos, em função do
paradigma.
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Tabela 9 - Comparativo dos drones
TAMANHO
DIAGONAL

QUANT.
SENSORES
ANTICOLISÃO

AUTONOMIA

GSD
(2 m)

CUSTO

100%
169%
289%
169%
174%

100%
0%
133%
133%
133%

100%
119%
86%
143%
148%

100%
111%
74%
74%
64%

100%
50%
625%
250%
313%

Mavic Air
Phantom 2 Vision Plus
Inspire (X5S)
Phantom 4 Pro
Mavic 2 Pro
Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela anterior demostra que o drone Mavic Air possui a melhor relação de custo x
benefício, pelos motivos expostos a seguir:


É o menor equipamento, aumentando a agilidade de operação e reduzindo
muito os danos a terceiros em caso de acidente;



Possui sensores anticolisão nas posições essenciais, permitindo voos
próximos à edificação;



Apesar de possuir um GSD maior, os sensores e o pequeno tamanho e peso
permitem chegar mais próximo da fachada sem afetar as condições de
segurança;



Tem autonomia de voo intermediária;



É o mais barato dos equipamentos que possuem sensores anticolisão.

4.1.2 Técnicas de aquisição de imagens
Existem muitas formas de se captar as imagens das fachadas. No presente capítulo
serão abordadas as seguintes possibilidades de se obter as fotografias:


A partir do pavimento térreo;



Utilizando drone com voo manual;



Utilizando drone com softwares de planejamento e controle semiautônomo de
voo.
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Cada técnica possui suas especificidades e se adequam de maneira distinta a cada
tipo de inspeção, a depender das variáveis encontradas em campo, entre as quais
podem ser citadas:


Altura da edificação;



Extensão da área de fachada;



Presença de obstáculos próximos à fachada e edificações vizinhas;



Densidade de pessoas transitando próximo ao prédio;



Condições meteorológicas na data da inspeção.

A seguir serão descritas cada uma das técnicas e a sua melhor forma de aplicação.

4.1.2.1

Fotografias a partir do pavimento térreo

As fotografias tiradas a partir do pavimento térreo podem ser obtidas de um único ponto ou
através de diversos pontos, conforme ilustrado na Figura 28:
Figura 28 – Possibilidades de obtenção de imagens a partir do pavimento térreo: (a) através
de diversos pontos e (b) a partir de um único ponto.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Entende-se que a situação retratada à esquerda da imagem anterior (a) é mais
adequada, pois a incidência oblíqua das imagens se dá em apenas uma direção, de
baixo para cima, enquanto a situação ilustrada à direita gera imagens oblíquas tanto
de cima para baixo como da direita para a esquerda, reduzindo a nitidez de
eventuais problemas superficiais.
Na prática o que se observa é que geralmente o levantamento é feito mesclando as
duas técnicas, adotando-se alguns pontos para aquisição das imagens, em função
das possibilidades de acesso no pavimento térreo e de outras interferências, como
árvores e guarda-corpos.
Apesar de ser uma das técnicas mais simples, existem diversas limitações nas
aquisições de imagens a partir do pavimento térreo, entre as quais listamos:


Impossibilidade de padronização dos ângulos e distâncias da câmera até a
fachada em todas as fotos;



Dificuldade para fotografar edifícios muito altos;



Grande distorção nas imagens de pavimentos superiores.

4.1.2.2

Voo manual

O voo manual pode ser feito através de qualquer aplicativo de controle de drone,
compatível com o equipamento em uso. Neste trabalho foi utilizado o programa da
mesma fabricante do drone, o DJI GO 4.0.
As maiores dificuldades para se fazer a varredura total de uma fachada através do
voo manual são:


Manter o drone próximo e a uma distância constante da fachada;



Não deixar nenhuma parte sem fotografar;



Tirar as fotografias no momento correto, enquanto pilota o drone próximo à
fachada.

97

O aplicativo em uso possui duas funções que podem auxiliar a contornar as
dificuldades anteriormente descritas: Tripod e Timed shot.
A primeira função limita a velocidade e reduz muito a sensibilidade dos comandos do
controle, estabilizando substancialmente o drone e ajudando muito na obtenção de
imagens bem enquadradas.
A segunda ferramenta possibilita a configuração para disparo automático da câmera,
em intervalos de tempo pré-definidos, permitindo ao piloto se concentrar apenas na
pilotagem, enquanto as fotos vão sendo feitas automaticamente.
Definidas as ferramentas que serão utilizadas, faz-se necessário encontrar os
ajustes dos seguintes parâmetros, que estão diretamente relacionados:


Velocidade de deslocamento do drone;



Distância da fachada;



Sobreposição entre as imagens;



Intervalo de tempo entre cada fotografia.

A função Tripod limita a velocidade do drone em aproximadamente um metro por
segundo, enquanto a opção Timed shot pré-determina os intervalos de tempo entre
as fotografias, sendo 2 segundos o menor intervalo possível e 3 segundos o
segundo menor intervalo.
O sensor anticolisão possui configuração de fábrica que impede o voo a menos de 2
metros da fachada, sendo essa uma distância que permite a obtenção de um GSD
satisfatório, conforme demonstrado no capítulo anterior.
As duas formas mais usuais de se fazer a varredura de uma fachada são através de
rotas horizontais ou verticais, conforme exemplificado no esquema abaixo:
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Figura 29 – (a) Varredura vertical; (b) Varredura horizontal.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de App Drone Harmony.

A dois metros da fachada a fotografia tirada com o drone Mavic Air abrange uma
largura de 2,88 metros por uma altura de 2,16 metros. Diante dessa informação, é
possível concluir que, na velocidade de 1 metro por segundo, o intervalo entre as
fotografias deve ser de 2 segundos, pois se o intervalo for de 3 segundos, partes da
fachada não seriam fotografadas.
Nos desenhos esquemáticos da Figura 29 foram retratadas as posições relativas em
que o drone estaria entre uma fotografia e outra.
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Figura 30 – (a) Varredura horizontal; (b) Varredura vertical.

(a)

(b)

Fonte: Autor

Na varredura horizontal, com os parâmetros anteriormente descritos, a sobreposição
entre as imagens será de 88 centímetros, o que equivale a 30,5%, enquanto a
sobreposição na varredura vertical será de 16 centímetros, ou 7,4%.
Estabelecidos todos os parâmetros, resta ao piloto conseguir manter o espaçamento
de 2 metros entre as trajetórias de idas e vindas.
No padrão horizontal, o drone deve ser posicionado a cada 2 metros de altura e isso
pode ser feito com o auxílio do altímetro existente no aplicativo DJI GO 4.0, a
começar pela altura de 2 metros, depois 4 metros e assim por diante.
A utilização do padrão vertical exige que sejam feitas marcações no chão, a cada 2
metros, ao longo de toda a fachada, para que o piloto utilize como referência no
alinhamento de cada uma das subidas e descidas.
Para fazer a varredura a 5 metros da fachada o espaçamento entre as fotografias
deve ser de 6 metros na horizontal e 5 metros na vertical, conforme ilustrado na
Figura 31.
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Figura 31 – (a) Varredura horizontal; (b) Varredura vertical.

Fonte: Autor
4.1.2.3

Softwares de planejamento e controle

Todo o planejamento do voo manual que foi anteriormente apresentado pode ser
feito de forma automática, utilizando-se softwares específicos. No experimento foram
testados dois softwares, que além de auxiliar no planejamento, ainda controlam o
drone de forma semiautônoma durante as missões de aquisição das imagens das
fachadas.
Foram escolhidos dois programas pois possuem lógicas distintas de utilização,
ambos são softwares comerciais e pagos, sendo o primeiro mais limitado quanto ao
ajuste dos parâmetros das missões e do equipamento, no entanto o segundo é mais
difícil de ser utilizado.
(a)

Drone Harmony

O Drone Harmony (DH) possui duas interfaces possíveis, a primeira via web e a
segunda via aplicativo Android. Em ambos é possível se conectar pela mesma conta
do

Google,

portanto

toda

a

programação

automaticamente carregada na outra.

feita

em

uma

plataforma

é
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A lógica do aplicativo consiste em desenhar todos os volumes envolvidos na área a
ser inspecionada, incluindo todos os obstáculos existentes, para que o drone não
colida com nenhum deles.
O programa utiliza como base os levantamentos do Google Maps.
Inicialmente o usuário deve criar os polígonos de cada elemento e posteriormente
informar a altura de cada um. Na Figura 32, o edifício objeto deste estudo foi
representado pela cor cinza e todas as árvores e interferências próximas às
fachadas foram pintadas de verde.
Figura 32 – Elaboração do modelo tridimensional do edifício e vizinhança.

Fonte: App Drone Harmony.

Com o modelo volumétrico gerado é necessário programar as missões de inspeção
de cada fachada, informando qual dos volumes será inspecionado. Posteriormente
deve ser definido se o trajeto do drone será na horizontal ou na vertical, conforme
ilustrado na Figura 33:
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Figura 33 – Definição da fachada a ser inspecionada: (a) volumes, (b) trajetos.

(a)

(b)
Fonte: App Drone Harmony.

Definida a fachada e sentido de caminhamento do drone, os demais parâmetros
devem ser ajustados, sendo eles:


Altura inicial da inspeção;



Distância do drone até a fachada (desvio lateral);



Distância do drone do topo do prédio;



Sobreposição lateral e vertical das fotos;



Ângulo da imagem em relação à fachada.

Esses parâmetros definem a quantidade de imagens que serão obtidas durante a
missão. Nas imagens da Figura 34, cada ponto branco representa a posição das
fotografias que serão feitas e a linha amarela representa a rota que o drone irá
percorrer, desde a decolagem até o pouso.
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Figura 34 – Ajuste dos parâmetros da missão: (a) verticais, (b) sobreposição e (c) câmera.

(a)

(b)

(c)

Fonte: App Drone Harmony.

Os mesmos ajustes devem ser feitos para todas as fachadas a serem
inspecionadas, conforme apresentado a seguir:
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Figura 35 – Ajuste dos parâmetros das missões para as fachadas: (a) noroeste-1; (b)
sudeste; (c) sudoeste; (d) noroeste-2; (e) nordeste.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Fonte: App Drone Harmony.
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Nota-se que, devido à presença de muitas árvores e obstáculos, a missão de
varredura da fachada nordeste ficou comprometida, sendo possível a obtenção de
poucas imagens, motivo pelo qual essa missão foi abortada.
Em campo é possível verificar se os obstáculos de fato existem na densidade em
que foram representados, havendo a possibilidade de diminuição de seus volumes e
reprogramação das missões, na tentativa de melhorar o cobrimento da varredura.
Além da limitação existente em campo, devido à presença de obstáculos, o
aplicativo tem a limitação de não permitir a aproximação menor do que cinco metros
da fachada, portanto qualquer parte da fachada que tenha um obstáculo a menos de
cinco metros, não poderá ser inspecionada.
Uma vez configuradas as missões, em campo o operador deve apenas conferir se
os volumes representados estão corretos, posteriormente deve calibrar o GPS do
drone e finalmente iniciar as atividades.
As missões são semiautônomas, iniciando com o posicionamento do drone no local
de decolagem, posteriormente o operador determina o início da missão. Neste
momento o software assume o controle, decolando a aeronave, direcionando
através das rotas e tirando as fotografias nas posições planejadas. O operador deve
manter contato visual com o equipamento durante todo o percurso e deve estar com
o controle remoto na mão, para assumir o controle imediatamente, em caso de
emergência, iminente risco de queda ou colisão.
Durante todo o voo o operador tem informações relativas à carga da bateria,
quantidade de satélites conectados, quantidade de fotografias obtidas, fração da
missão executada, entre outras informações.
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(b)

UgCS

O software UgCS é mais robusto do que o Drone Harmony (DH), no entanto é mais
difícil de operar, demandando que um notebook seja utilizado em campo.
A lógica de utilização também é diferente, enquanto no DH o operador cria os
volumes tridimensionais e o software gera automaticamente as rotas, no UgCS o
próprio operador cria as rotas de maneira tridimensional.
A base para se criar as rotas são os levantamentos do Google maps, no qual deve
ser inserido o ponto de decolagem, cada um dos vértices e a altura das fachadas
que serão inspecionadas. Os obstáculos devem ser desviados através da criação de
pontos intermediários (waypoints) ou através da criação de zonas de restrição de
voo (no fly zone).
Na Figura 36 é possível visualizar a rota criada para uma das fachadas do edifício
em estudo.
Figura 36 – Ajuste dos parâmetros da missão para a fachada noroeste-1.

Fonte: App UgCS.

É possível criar apenas uma missão contemplando a inspeção de todas as fachadas
de um edifício, como apresentado na Figura 37, no entanto, no caso em tela não é
aconselhado que a missão seja única, pois a quantidade de obstáculos ao redor do
prédio é muito grande e o operador não teria condições de fazer o acompanhamento
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visual durante todo o voo. Dessa forma o ideal é que cada fachada seja objeto de
uma missão individual.
Figura 37 – Ajuste dos parâmetros da missão de múltiplas fachadas.

Fonte: App UgCS.

Assim como o aplicativo anteriormente apresentado, o UgCS assume o controle do
drone durante toda a missão, repassando informações de telemetria em tempo real,
no entanto o operador deve manter contato visual com a aeronave durante toda a
missão, para retomar o comando em emergências.

4.2

Atividades de campo

Todas as técnicas e métodos de captação de imagens anteriormente apresentados
foram colocadas em prática, resultando em um grande volume de informações
relacionados à fachada do edifício em estudo, que serão apresentados no capítulo
de resultados.
Foram testados diversos horários para a captação das imagens, desde o amanhecer
até o pôr do sol, com a intenção de compreender qual seria o melhor resultado
quanto à qualidade das imagens obtidas e à padronização dos serviços.
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4.3

Resultados

Conforme descrito por Melo Júnior (2016), a condição de iluminação mais
apropriada para a captação de imagens de uma edificação é a de luz difusa, como a
de um dia nublado, no entanto, notou-se que é inviável do ponto de vista prático
conciliar as datas das atividades de campo com as condições meteorológicas mais
favoráveis, dessa forma, visando estabelecer um procedimento que possa ser
aplicado comercialmente, estabeleceu-se que o melhor horário de captação das
imagens é nos primeiros momentos do dia, enquanto os raios solares não atingem
diretamente as fachadas.
A seguir os resultados obtidos serão apresentados de forma comparativa, para
possibilitar a análise adiante.

4.3.1 Registros das fachadas
Todas as fachadas foram fotografadas tanto pelo drone como pela máquina
fotográfica manual.
Os registros feitos com o drone foram obtidos de duas distâncias diferentes, a
primeira a 5 metros e a segunda a 2 metros do edifício, além disso foram feitas
imagens da fachada como um todo, conforme se observa na Figura 38:
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Figura 38 – Fotos obtidas com o drone: (a) Fachada noroeste-1; (b) fachada
noroeste-2; (c) fachada sudeste e (d) fachada sudoeste.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

A seguir será apresentado um comparativo de fotografias de sete pontos da fachada
noroeste-1, sendo que à esquerda foram inseridas as imagens obtidas pelo drone e
à direita aquelas feitas com a máquina fotográfica a partir do pavimento térreo.
Cada um dos sete pontos é indicado na Figura 39:
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Figura 39 – Fachada noroeste-1 com destaque dos pontos de detalhamento.

Fonte: Autor

A seguir, na Figura 40, foram inseridas as imagens aproximadas de cada um dos
pontos, obtidas pelo drone e pela máquina fotográfica manual, respectivamente:
Figura 40 – Comparativo das imagens obtidas com drone e câmera fotográfica
manual convencional.

(a) – Ponto 1 (drone)

(b) – Ponto 1 (câmera manual)
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(c) – Ponto 2 (drone)

(d) – Ponto 2 (câmera manual)

(e) – Ponto 3 (drone)

(f) – Ponto 3 (câmera manual)

(g) – Ponto 4 (drone)

(h) – Ponto 4 (câmera manual)

(i) – Ponto 5 (drone)

(j) – Ponto 5 (câmera manual)
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(k) – Ponto 6 (drone)

(l) – Ponto 6 (câmera manual)

(m) – Ponto 7 (drone)

(n) – Ponto 7 (câmera manual)

Fonte: Autor
Nota-se que as imagens dos pavimentos mais baixos não se diferenciam tanto, no
entanto, quanto mais alto é o local retratado, mais oblíqua fica a imagem obtida pela
câmera fotográfica a partir do pavimento térreo, enquanto as imagens obtidas pelo
drone estão sempre perpendiculares à fachada.
Os principais problemas observados estão relacionados à degradação da
argamassa devido às deficiências das atividades de uso e manutenção da
edificação.
As pingadeiras, elementos que tem a função de afastar a água da fachada, possuem
problemas generalizados. No caso em tela essas são formadas por peças
cerâmicas, no entanto muitas estão faltando, conforme retratado na Figura 41:
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Figura 41 – Ausência de elementos cerâmicos que compõe as pingadeiras: (a) detalhe
arquitetônico e (b) peitoril.

(a)

(b)

Fonte: Autor
O mau funcionamento das pingadeiras permite o escorrimento de água com
partículas de sujeira pela fachada, assim como gera condições favoráveis à
proliferação de fungos, resultando nas manifestações retratadas na Figura 42:
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Figura 42 – Proliferação de fungos: (a) próximo a detalhe arquitetônico, (b) sob o peitoril, (c)
painel liso de fachada e (d) próximo à pingadeira de tijolos cerâmicos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

Nota-se nas imagens anteriores que nos locais em que não há pingadeira é maior a
presença de fissuras decorrentes de expansões higroscópicas, e maior a sujidade e
a presença de fungos, pois a umidade se intensifica com a deficiência desses
elementos, como se observa na Figura 43:
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Figura 43 – Fissuras, umidade e presença de fungos: (a), (b) e (c) na região das pingadeiras
cerâmicas e (d) entre a abertura de uma janela e o piso de uma laje técnica.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

A presença de fungos e a ação da higroscopia fazem com que as fissuras mapeadas
se intensifiquem com o passar do tempo, chegando a ocasionar estágios intensos de
degradação da argamassa, como se observa na Figura 44, que registra as
condições dos pavimentos superiores da edificação:
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Figura 44 – Fissuras mapeadas e degradação da argamassa: (a) e (b) painéis de
argamassa, (c) e (d) requadros de pilares.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

Nas regiões em que os efeitos anteriormente descritos são extremos e é maior a
degradação do revestimento, são observados pontos de destacamento, conforme
retratado na Figura 45:
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Figura 45 – Destacamento da argamassa: (a) canto de detalhe arquitetônico e (b), (c) e (d)
destacamentos pontuais.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

Além das fissuras mapeadas também são observadas fissuras geométricas
acompanhando vigas e pilares:
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Figura 46 – Fissuras geométricas: (a), (b) retratam a mesma posição; (c) região central do
edifício e (d) região do canto da edificação.

(a)

(b)

©

(d)

Fonte: Autor

Também notou-se que existem pontos de destacamento do revestimento de
argamassa e do cobrimento de concreto Figura 47:
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Figura 47 – Destacamento da camada de cobrimento do elemento de concreto armado e da
argamassa de revestimento da fachada: (a) detalhe arquitetônico e (b) platibanda.

(a)

(b)

Fonte: Autor

Outro aspecto relevante diz respeito aos danos provocados por instalações
hidráulicas e elétricas, que muitas vezes já foram retiradas, mas seus suportes e
pontos de fixação permanecem na fachada, favorecendo a sua degradação, além de
prejudicar o aspecto estético. O fato descrito está ilustrado na Figura 48:
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Figura 48 – Danos provocados por instalações nas fachadas: (a) tubulações e exaustor; (b)
instalações embutidas com reparos mal executados; (c) corrosão de elemento metálico
instalado na fachada; (d) exaustor e furações antigas não tampadas.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

Em outros pontos os reparos foram executados, porém sem a devida técnica,
resultando nas situações registradas na Figura 49.
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Figura 49 – Reparos realizados com técnica inadequada: (a) (c) (d) reparos pontuais; (b)
reparo de grande extensão.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

4.3.2 Pixelização
Após a obtenção das imagens de todos os pontos das fachadas estudadas e a
execução da análise qualitativa, anteriormente apresentada, foi feita a análise
quantitativa, relacionada à severidade dos problemas.
Para tanto foi utilizado o software gratuito de manipulação de imagens GIMP,
versão 2.10.22.
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A seguir serão apresentados os resultados da pixelização de dois trechos da
fachada noroeste-1, nos quais foram comparados os tamanhos de aberturas de
fissuras e danos na argamassa. Os dois trechos estão indicados na Figura 50:
Figura 50 – Trechos analisados por pixelização.

Fonte: Autor

As medições dos pixels foram feitas no sentido perpendicular das fissuras, sempre
na região de maior abertura e, nos casos em que existiam danos na argamassa sem
a presença de fissuras, foram contabilizados os pixels da maior extensão possível
dentro da região danificada.

O primeiro trecho estudado está apresentado na Figura 51:
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Figura 51 – Primeiro trecho em que foram aplicadas as técnicas de pixelização.

Fonte: Autor

Cada um dos dez pontos indicados na imagem anterior foi representado na Figura
51 por um recorte da imagem na respectiva posição, obtido a partir de fotografias
registradas com o drone.
Todas as imagens utilizadas para a medição dos pixels foram feitas a dois metros da
fachada. Aplicando-se a equação apresentada na Figura 22, o GSD calculado é de
0,71 mm.
Através dessa informação, é possível medir a abertura das fissuras multiplicando-se
o GSD pela quantidade de pixels contados na fotografia com o auxílio de um
software de edição de imagens. A título de exemplo, a abertura da fissura retratada
na posição 1, abaixo, é:
ABERTURA DA FISSURA 1 = 19 pixels * 0,71 mm = 13,49 mm
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Figura 52 – Pixelização de danos observados no trecho 1.

Posição 1 - 19 pixels

Posição 2 - 48 pixels

Posição 3 - 23 pixels

Posição 4 - 12 pixels

Posição 5 - 7 pixels

Posição 6 - 2 pixels

Posição 7 - 4 pixels

Posição 8 - 16 pixels

Posição 9 - 6 pixels

Posição 10 - 4 pixels

Fonte: Autor
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A mesma análise foi realizada em outro trecho da fachada e 8 posições foram
detalhadas na Figura 52:
Figura 53 – Segundo trecho em que foram aplicadas as técnicas de pixelização.

Fonte: Autor

Na Figura 53 cada uma das posições foi apresentada em detalhe:
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Figura 54 – Pixelização de danos observados no trecho 2.

Posição 1 - 36 pixels

Posição 2 - 16 pixels

Posição 3 - 12 pixels

Posição 4 - 9 pixels

Posição 5 - 128 pixels

Posição 6 - 5 pixels

Posição 7 - 8 pixels

Posição 8 - 7 pixels

Fonte: Autor

Nas figuras anteriores foram registrados danos com aberturas partindo de 1,42 mm
(2 pixels) a 90,88 mm (128 pixels).
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4.4

Discussão dos resultados

O método proposto reduz a necessidade da presença do engenheiro em campo e
permite que a captação das informações seja feita por técnicos treinados, desde que
o planejamento seja feito pelo engenheiro, que deve visitar o local e auxiliar o
técnico na elaboração das missões e planos de voo.
Após a obtenção das imagens o engenheiro pode fazer as análises no escritório,
para levantamento dos problemas visuais, mapeamento das anomalias e elaboração
de possíveis análises quantitativas.
Os equipamentos utilizados, apesar de não serem os mais sofisticados do mercado,
foram considerados adequados para a finalidade das inspeções, viabilizando a
aplicação comercial do método.

4.4.1 Comparativo entre máquina fotográfica convencional e drone
A máquina fotográfica manual convencional é um equipamento mais fácil de ser
operado do que um drone, que pode ser utilizado mesmo em condições
meteorológicas desfavoráveis, como a presença de ventos fortes e garoa, no
entanto, as imagens captadas pela câmera são menos nítidas do que aquelas
captadas pelo drone, em especial os registros de posições mais elevadas da
edificação.
O drone, por sua vez, apesar de estar sujeito às limitações impostas pelas
condições meteorológicas e demandar um piloto habilidoso para realizar os voos
próximos da edificação e de obstáculos, possibilita que sejam obtidas fotografias de
locais que não podem ser visados a partir do pavimento térreo, com a máquina
fotográfica.
Além disso, as imagens obtidas com o drone possuem um nível elevado de
padronização, com enquadramentos sempre a uma mesma distância da fachada,
sendo esse um aspecto fundamental para a realização de análises através das
técnicas de fotogrametria.
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4.4.2 Comparativo entre captação semiautônoma e manual
Do ponto de vista operacional a captação semiautônoma tem muitas vantagens em
relação à captação manual.
Com a utilização dos softwares de planejamento e controle há uma maior
padronização do enquadramento das imagens obtidas, pois o voo semiautônomo é
direcionado por GPS e as fotografias são disparadas sempre nas posições prédefinidas.
Há também uma redução do tempo das atividades de campo, pois as missões
semiautônomas são mais rápidas que as missões manuais, além de haver também
uma redução do tempo das atividades de escritório, para seleção de fotos, pois os
voos manuais geram uma quantidade de imagens muito superior, devido ao fato dos
disparos automáticos através do temporizador não cessarem enquanto o piloto está
fazendo as manobras com o drone, por exemplo, durante as mudanças de direção
ou eventuais correções das rotas.
Os softwares de planejamento possibilitam o monitoramento das fachadas, obtendose ao longo do tempo imagens sempre da mesma posição, para que possa ser
avaliada a intensificação de eventuais manifestações patológicas. O mesmo poderia
ser feito de forma manual, no entanto, o piloto teria que ter à mão a imagem anterior,
para tentar através da visão em tempo real do drone fazer o mesmo enquadramento,
portanto, do ponto de vista operacional, não é viável fazer o monitoramento de
muitos pontos, pois seria muito grande o tempo despendido para alcançar o mesmo
enquadramento de diversos pontos da fachada.
A captação manual se sobressai à automatizada quanto à possibilidade de voos
mais próximos da fachada, resultando em imagens mais nítidas e com menores
GSDs. Os softwares de planejamento apresentam limitações que impedem os voos
a menos de cinco metros da fachada, enquanto os voos manuais podem ser feitos
com segurança a dois metros da edificação.
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A impossibilidade de voar a menos de cinco metros da fachada está relacionada às
limitações do sistema de navegação por GPS, que pode apresentar variações
superiores a essa distância, principalmente quando a edificação bloqueia o sinal
entre o drone e o satélite, havendo o risco de colisão com a fachada ou obstáculos
próximos.
Nessa linha, a captação manual tem vantagens em relação à semiautônoma quando
a edificação em análise possui muitos obstáculos ao seu redor, como é o caso do
objeto desse estudo.
Ao lançar todos os obstáculos no plano de voo, inserindo uma margem de
segurança para contemplar as limitações da navegação por GPS, o voo
semiautônomo inevitavelmente deixará de registrar imagens de alguns pontos da
fachada, que poderiam ser obtidas através do voo manual, no qual o piloto pode se
aproximar mais dos obstáculos, pois está em contato visual e no comando da
aeronave.
Uma forma encontrada de contornar essa limitação do voo semiautônomo foi o de
reduzir a velocidade do voo, permitindo reduzir as margens de segurança, pois o
piloto teria tempo hábil para retomar o controle do drone caso o drone fosse se
chocar contra um dos obstáculos, no entanto, a desvantagem dessa nova
configuração passa a ser o aumento do tempo da missão e a elevação do consumo
de bateria.
4.4.3 Comparativo entre os softwares de planejamento de voo
Os dois softwares utilizados demonstraram possuir funções adequadas para a
obtenção das imagens necessárias ao desenvolvimento do presente trabalho.
O Drone Harmony (DH) possui uma interface mais simples e intuitiva para o usuário,
no entanto possui menos funcionalidades que o UgCS, que é um software mais
robusto, com diversas opções de ajustes que não estão presentes no DH.
Devido à simplicidade de operação o DH demanda menos tempo de elaboração e
planejamento da missão, sendo inclusive plausível que todo esse trabalho seja
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executado em campo. A configuração da missão do UgCS deve ser feita pelo
computador e, portanto, é melhor que seja feita no escritório.
Com os planos de voo executados os trabalhos de campo são semelhantes, exceto
pelo fato do UgCS demandar a conexão do controle com um notebook e o DH
necessitar apenas do smartphone ou tablet que já seriam utilizados para qualquer
voo com o drone.
4.4.4 Comparativo entre varredura horizontal e vertical
Nas missões semiautônomas a varredura vertical foi considerada mais adequada.
Os momentos que demandam maior atenção do inspetor são aqueles em que o
drone se aproxima de obstáculos e eventualmente possa colidir, devido a uma
imprecisão da navegação por GPS. A varredura horizontal gera situações em que o
drone passa diversas vezes por todos os obstáculos, por outro lado, na varredura
vertical o mapeamento próximo a obstáculos ocorre de uma vez, demandando uma
grande atenção nesse momento, mas, finalizada a inspeção nesse local, o drone
não volta a se aproximar desse obstáculo.
As missões manuais também geraram resultados mais satisfatórios com as
varreduras verticais, pois foi observado que nesses casos o consumo de bateria foi
inferior ao ocorrido na varredura horizontal e do ponto de vista da pilotagem foi mais
fácil manter o alinhamento do drone para melhor padronização dos enquadramentos
das imagens obtidas.
O aspecto desfavorável da varredura vertical nos voos manuais está relacionado à
grande quantidade de mudanças de direção que deve ser feita com o drone, quando
o edifício é mais largo do que alto, como o objeto deste estudo.
4.4.5 Comparativo entre as distâncias do drone para a fachada
Conforme abordado neste capítulo, os voos a distâncias inferiores a cinco metros da
fachada somente são possíveis em missões manuais, no entanto, as imagens
obtidas a dois metros do edifício apresentam maior nitidez e são mais indicadas para
a identificação de pequenos danos, como fissuras.
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A desvantagem do voo próximo à edificação está relacionada à quantidade de fotos
necessárias para varrer toda a área, que chega a ser mais de cinco vezes superior à
quantidade de imagens necessárias para varrer toda a fachada a cinco metros de
distância.
Tendo em vista que grande parte do trabalho de escritório está no processamento e
análise das imagens, quanto maior o número de fotografias, mais demorado será o
trabalho.
A combinação entre os dois tipos de imagens gerou um resultado satisfatório, no
sentido em que inicialmente apenas as imagens obtidas a cinco metros são
analisadas e quando surgem dúvidas ou a necessidade de detalhamento, buscamse as imagens mais nítidas.
4.4.6 Análises qualitativas e quantitativas
As técnicas empregadas permitem realizar uma ampla análise qualitativa das
manifestações patológicas existentes nas fachadas, possibilitando o mapeamento e
o cadastramento das anomalias, para que sejam correlacionados os tipos de danos
com a direção das fachadas em que esses se encontram, além de outras
características construtivas que podem favorecer o surgimento desses problemas.
A análise quantitativa realizada através da técnica da pixelização amplia os
subsídios necessários à elaboração do diagnóstico e do prognóstico da fachada, ao
dar informações objetivas relativas ao grau de intensidade dos problemas existentes.
No caso em tela foi possível cadastrar fissuras com aberturas partindo de
aproximadamente 1,4 mm, até rasgos de 90 mm, remanescentes de antigas
instalações.
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5 EXPERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERMOGRAMAS DA FACHADA
Neste experimento partiu-se da premissa de que a fachada que não apresenta
problemas tem um comportamento térmico homogêneo, ou seja, revestimentos
semelhantes aplicados sobre substratos semelhantes e submetidos a uma mesma
fonte de aquecimento, em teoria deveriam aquecer e resfriar de forma homogênea.
Se a premissa anterior for verdadeira, uma fachada com problemas poderá ter um
comportamento térmico heterogêneo, pois a falta de aderência do revestimento,
umidade, fungos e outras manifestações patológicas podem alterar os fluxos de
aquecimento e resfriamento dessas regiões.
Pretendeu-se verificar se a termografia pode ampliar os sentidos do inspetor,
atraindo a sua atenção para regiões da fachada com comportamento térmico
heterogêneo, que eventualmente possam indicar problemas no revestimento.
Além da aquisição dos termogramas, foi feita a percussão da fachada na região do
pavimento térreo, onde o acesso pôde ser feito sem a utilização de andaimes, para
que esse resultado fosse comparado com o da termografia.
Finalmente foi analisada a possibilidade de extrapolação dos resultados da
termografia para o restante da fachada, ou seja, foi analisado se a termografia
poderia substituir a inspeção in loco onde o acesso somente é possível através de
andaimes, balancins ou técnicas de rapel.
5.1

Planejamento

Foi inspecionada a fachada noroeste-1 do mesmo edifício apresentado no capítulo
anterior, pela técnica de termografia passiva, ou seja, o aquecimento da fachada
ocorreu através da incidência solar.
Conforme exposto no capítulo de revisão da literatura, é importante conhecer o
comportamento das sombras nas fachadas, pois essas podem gerar confusões na
interpretação dos termogramas, uma vez que as regiões sombreadas estarão mais
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frias do que as regiões ensolaradas, surgindo uma heterogeneidade na imagem
térmica.
Na Figura 55 está apresentado um termograma em que uma região no canto
superior esquerdo aparece com a temperatura mais elevada do que o restante da
fachada, devido à incidência solar apenas nesse ponto, ou seja, a análise isolada
desse termograma, sem a análise das sombras, não é válida para o estudo da
homogeneidade do comportamento térmico dessa fachada.
Figura 55 – Interferência das sombras no termograma: (a) termograma e (b) imagem RGB
da mesma posição.

(a)

(b)

Fonte: Autor

Situação semelhante ocorreu no caso retratado na Figura 56, no qual a sombra da
caixa d’água gerou uma mancha em formato de arco no termograma:
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Figura 56 – Interferência da sombra da caixa d’água no termograma: (a) termograma e (b)
imagem RGB da mesma posição.

(a)

(b)

Fonte: Autor

A simulação computacional das sombras é uma ferramenta que auxilia muito nessa
análise, reduzindo a necessidade do inspetor verificar in loco como é a incidência
solar na fachada em diferentes horários do dia.
O ponto de partida para a simulação é a criação de um modelo em três dimensões
do edifício no software SketchUP®, conforme retratado na Figura 57.
Figura 57 – Modelo tridimensional para estudo das sombras.

Fonte: Autor
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Além da edificação principal é necessário representar todas as construções vizinhas,
árvores e elementos que possam sombrear a fachada em algum momento do dia.
No exemplo acima não foram inseridas essas interferências pois a imagem
resultante nesse caso fica poluída, mas a análise completa deve ser feita com todas
elas.
O modelo deve ser georreferenciado através da ferramenta “geo-location”, que
permitirá compreender o comportamento das sombras no edifício objeto do estudo.
Através da ferramenta “shadows” deve-se selecionar o fuso-horário local, assim
como a data e horário desejados.
Abaixo foi inserida a imagem da fachada sudeste ao lado do modelo computacional
ajustado para a mesma data e horário em que a fotografia foi realizada.
Figura 58 – Comparação da sombra do modelo tridimensional com o real: (a) real e (b)
modelo tridimensional.

(a)

(b)

Fonte: Autor
Nota-se que há grande semelhança entre a sombra real e a simulada.
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5.1.1 Equipamentos
Os equipamentos utilizados para a realização do experimento são modelos de
entrada de linhas comerciais, podendo ser encontrados facilmente no mercado.
5.1.1.1 Câmera termográfica
A câmera Flir One é o equipamento mais básico da marca Flir e para a sua
operação é necessário que essa esteja conectada a um smartphone, conforme se
observa na Figura 59:
Figura 59 – Flir One acoplada ao smartphone.

Fonte: FLIR

As especificações técnicas desse equipamento são as seguintes:
a) Tamanho L x A x P: 65 x 29 x 18 mm
b) Peso: 32 g
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c) Resolução térmica: 160 x 120
d) Campo de visão: Horizontal: 46˚ ± 1˚/ Vertical: 35˚ ± 1˚
e) Foco Fixo: 15 cm – Infinito
f) Intervalo de temperaturas: -20 °C – 120 °C (68 ˚F – 248 ˚F)
g) Precisão: ±3 °C ou ±5%
h) Formato do arquivo de imagem: jpeg radiométrico
i) Formato do arquivo de vídeo: MPEG-4
j) Definições de emissividade:
1. Mate (95%)
2. Semi-mate (80%)
3. Semi-brilhante (60%)
4. Brilhante (30%)
k) Paletes de cores:
1. Cinzento (branco incandescente)
2. Mais quente
3. Mais frio
4. Ferro
5. Arco-Íris
6. Contraste
7. Ártico
8. Lava
9. Roda
Neste trabalho o sensor térmico foi acoplado ao smartphone Motorola Moto X
(Gen 2), pois suas dimensões são relativamente pequenas e suas configurações
atendem às necessidades da operação desejada:
a) Sistema Operacional: Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow)
b) Dimensões: 140.8 x 72.4 x 10 mm
c) Peso: 144 g
d) Chipset: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm)
e) Processador: Quad-core 2.5 GHz Krait 400
f) 64 Bit
g) GPU: Adreno 330
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h) RAM: 2GB RAM
i) Memória Max: 64GB
5.1.1.2 Drone com câmera termográfica embarcada
Para a execução do experimento havia a possibilidade de uso dos drones
Phantom 2 Vision Plus e Mavic Air, além da câmera termográfica Flir One. No
entanto, foi necessário criar adaptações para que a câmera termográfica e o
smartphone fossem embarcados, e para isso foram feitos diversos protótipos e
testes.
Os suportes criados deviam acoplar as duas partes, tendo sido feitos testes com
chapas de alumínio, peças de plástico geradas através de impressora 3D e
adaptações de peças existentes para esse uso. Os produtos gerados são retratados
na Figura 60:
Figura 60 – Suportes para acoplar a câmera termográfica ao drone: (a) (b) protótipos criados
para o Phantom 2 Vision Plus e (c) suporte criado para o Mavic Air.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Autor

O maior cuidado que se deve ter ao inserir cargas extras em qualquer tipo de
aeronave é o de não alterar a posição do centro de gravidade (CG). Nesse sentido,
o primeiro protótipo criado para o Phantom 2 não foi bem sucedido, pois deslocou o
CG excessivamente para baixo, tornando o voo mais instável.
O segundo protótipo contemplou a criação de um estojo para o acoplamento do
smartphone e uma peça de alumínio para a fixação da câmera termográfica acima
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da câmera convencional do drone. Essa configuração foi bem-sucedida e manteve a
estabilidade do voo. Na Figura 61 estão apresentados os dois protótipos acoplados
ao drone:
Figura 61 – Protótipos 1 e 2 em operação: (a) suporte de alumínio; (b) (c) suporte gerado em
impressora 3d.

(b)

(a)

(c)

Fonte: Autor

O segundo protótipo demandou a utilização de um cabo OTG (On-The-Go) que
ligasse o sensor térmico ao smartphone, pois esses não estariam mais acoplados
diretamente um ao outro. Não foi encontrado no mercado esse tipo de cabo,
portanto um cabo normal foi transformado em OTG, ligando através de solda de
estanho o quarto e o quinto pino do conector macho micro USB. O esquema descrito
está representado na Figura 62:
Figura 62 – Adaptação do cabo OTG.

Fonte: PPLWARE

O protótipo criado para o Mavic Air seguiu o conceito de separar o smartphone do
sensor e acrescentar as cargas o mais próximo possível do centro de massa, e por
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isso o smartphone foi colocado abaixo da bateria e o sensor termográfico acima do
drone. Nesse caso o cabo OTG foi adaptado para também servir de suporte para a
Flir One, conforme se observa na Figura 63:
Figura 63 – Suporte criado para o drone Mavic Air em operação. (a) visão frontal, (b) visão
traseira.

(a)

(b)

Fonte: Autor
Por último foi utilizado um mecanismo de disparo por bluetooth, para obtenção dos
termogramas.
Após a realização de testes de voo, concluiu-se que o equipamento mais adequado
para a captação de termogramas é o Mavic Air, pois esse possui sensores
anticolisão, que permitem a realização de voos seguros próximos ao edifício.
Existem no mercado modelos de drones com câmeras termográficas embarcadas,
como o Mavic 2 Enterprise e Parrot Anafi Thermal. No entanto os custos desses
equipamentos são elevados, partindo de trinta mil reais, inviabilizando o seu uso na
maioria das vistorias de fachada, motivo pelo qual se buscou uma solução
economicamente viável.
Nota-se que a resolução térmica da câmera Flir One é a mesma das câmeras
embarcadas nos drones anteriormente citados; no entanto a configuração utilizada
não permite a visualização em tempo real das imagens termais.
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5.1.2 Técnica de aquisição de termogramas
Foram obtidos termogramas radiométricos e não-radiométricos.
Os termogramas radiométricos contém informações precisas das temperaturas de
cada um dos pixels de uma determinada imagem, enquanto os não-radiométricos
são apenas uma representação gráfica da variação da temperatura em
determinadas regiões de uma imagem.
No caso em tela não se objetiva a leitura precisa das temperaturas das diversas
regiões das fachadas, mas sim as variações de temperaturas, que podem indicar
heterogeneidades indesejadas e consequentemente manifestações patológicas,
sendo que por esse motivo foram capturados os dois tipos de termogramas.
Os termogramas radiométricos foram obtidos através de imagens únicas tiradas
como fotografias e os não radiométricos foram obtidos no formato de vídeo, tendo
sido posteriormente extraídos os frames que compõe essa filmagem.

5.2

Atividades de campo

Os termogramas foram obtidos em diversos momentos do dia, desde o amanhecer
até o pôr do sol, de duas formas distintas: a primeira foi manualmente, a partir do
pavimento térreo e a segunda foi à distância, com o auxílio do drone.
Foram feitos enquadramentos amplos, como os observados na Figura 64, mas
também enquadramentos mais fechados, focando em pequenas regiões ou panos
de alvenaria.
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Figura 64 – Fachada noroeste-1: (a) quadrante superior esquerdo; (b) quadrante superior
direito; (c) quadrante inferior esquerdo e (d) quadrante inferior direito.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor
Além da termografia foi realizada a percussão do revestimento na região do
pavimento térreo, para verificação da correlação entre o som cavo e o
comportamento térmico na mesma posição.

5.3

Processamento dos dados obtidos

Os termogramas foram analisados e para cada andar o melhor deles foi
selecionado, para que pudessem ser analisados simultaneamente às imagens RGB
obtidas no experimento anteriormente apresentados.
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O cruzamento das duas imagens nos pontos indicados como heterogêneos pelos
termogramas permitiu uma análise mais aprofundada, sendo possível, através das
imagens RGB confirmar um eventual problema, ou elucidar a causa da
heterogeneidade (sombras, manchas, etc), afastando a hipótese da existência de
anomalias.
Após a análise inicial, de acordo com a necessidade específica de cada caso, foram
feitos novos voos, para a obtenção de imagens detalhadas apenas dos pontos que
potencialmente apresentavam anomalias.
Os termogramas radiométricos também foram analisados com o software Flir Tool,
que possui diversas funções, entre elas:


Ampliar as regiões de interesse para visualização das áreas com potenciais
problemas;



Alterar as paletas de cores para trabalhar o contraste das imagens;



Modificar a amplitude térmica para visualização de uma faixa mais estreita de
temperatura, dando ênfase à região potencialmente problemática.

5.4

Resultados

Inicialmente serão apresentados os resultados que correlacionam o comportamento
térmico heterogêneo da fachada com possíveis problemas de aderência.
Na Figura 65 está apresentado o levantamento à percussão feito no pavimento
térreo da fachada noroeste-1, onde as portas e janelas estão representados em
preto, a cor laranja representa as regiões com som cavo, com prováveis problemas
de aderência no revestimento e a cor branca as regiões aderidas.
Figura 65 – Percussão do térreo da fachada noroeste-1.

Fonte: Autor
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Nota-se que quase a totalidade da fachada tem problemas de aderência, no entanto
o som que se escuta durante a percussão não é o mesmo em toda a fachada, ou
seja, em alguns pontos o som é mais agudo e em outros é mais grave.
Nos locais em que o som é mais agudo o problema de aderência é mais superficial,
provavelmente com problema entre o emboço e o reboco, enquanto o som mais
grave indica um problema mais profundo, provavelmente entre o substrato e o
emboço.
Ao relacionar os resultados da percussão com a termografia, percebe-se que há
correlação em alguns pontos, sendo que, dependendo do horário da captação do
termograma, a região aderida foi retratada com temperatura superior ou inferior às
regiões com problemas de aderência.
Nas primeiras horas da manhã, quando o aquecimento da fachada ainda estava nos
estágios iniciais, nas regiões não aderidas foram registradas temperaturas mais
baixas do que nas regiões aderidas.
Ao longo do processo de aquecimento notou-se a inversão térmica, devido ao
acúmulo de energia térmica no espaço de ar existente entre o revestimento e o
substrato, fazendo com que as regiões sem aderência permanecem com maiores
valores de temperatura.
Na Figura 66 foram colocados lado a lado termogramas obtidos em dois horários
distintos, à esquerda aqueles obtidos às 7h e à direita aqueles obtidos às 13h:
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Figura 66 – Comparação de termogramas obtidos nas mesmas posições, às 7h e às 13h.

(a) – posição 1 - (7h)

(b) – posição 1 - (13h)

(c) – posição 2 - (7h)

(d) – posição 2 - (13h)
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(e) – posição 3 - (7h)

(f) – posição 3 - (13h)

(g) – posição 4 - (7h)

(h) – posição 4 - (13h)

Fonte: Autor
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Percebe-se que o padrão de heterogeneidade na temperatura se mantém nas
diversas posições em que os termogramas foram feitos, mas no entanto o gradiente
térmico se inverte dependendo do horário da aquisição.
Apesar de terem sido observados pontos em que há correlação entre o som cavo da
percussão e o comportamento heterogêneo da temperatura, diversas limitações
foram observadas.
No termograma inserido na Figura 67, a região destacada em verde demonstra estar
aderida quando submetida à percussão e as demais regiões desse pano
apresentam som cavo. No entanto, a região circulada emite um som cavo mais
agudo, característico da falta de aderência de camadas superficiais do revestimento,
enquanto as demais regiões emitem um som cavo mais grave, indicando ausência
de aderência entre o emboço e a base.
Figura 67 – Ausência de aderência em diferentes camadas do revestimento: (a) termograma
e (b) imagem RGB da mesma região.

Fonte: Autor

Percebe-se, portanto, que no termograma anteriormente apresentado não há uma
delimitação clara que indique toda a região com problema de aderência, havendo a
possibilidade de se interpretar de forma equivocada que apenas a região circulada
não está aderida.
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Outra limitação observada está relacionada à posição da região com som cavo em
relação à posição do elemento estrutural.
Os elementos estruturais são mais densos do que as alvenarias, aquecendo e
resfriando de forma mais lenta, motivo pelo qual ficam bem delimitados nos
termogramas, como se observa na Figura 68:
Figura 68 – Identificação dos elementos estruturais: (a) estrutura em aquecimento e (b)
estrutura aquecida.

(a)

(b)

Fonte: Autor

As imagens inseridas acima retratam à esquerda uma fachada nos primeiros
momentos do dia, com os elementos estruturais mais aquecidos do que as
alvenarias, e à direita a fachada já aquecida, na qual foram registradas temperaturas
mais elevadas nas alvenarias do que os elementos estruturais.
Devido a essa característica, a interpretação do termograma fica prejudicada quando
o trecho destacado está localizado na interface da alvenaria com o elemento
estrutural, pois não há uma uniformidade da temperatura da região com problema de
aderência e consequentemente o termograma não indica precisamente essa área.
As sujidades e presença de fungos também geram alterações nos termogramas que
não podem ser interpretadas como possíveis pontos não aderidos, conforme se
observa na Figura 69:
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Figura 69 – Termogramas de regiões com a presença de fungos: (a) termograma e
(b) imagem RGB da mesma região.

(a)

(b)

Fonte: Autor
Nota-se que a região destacada em verde nas imagens acima apresenta
temperatura mais elevada do que as regiões vizinhas; no entanto, através da
imagem RGB percebe-se que o comportamento térmico é muito semelhante ao
formato das sujidades, sendo esse o motivo do comportamento térmico heterogêneo
e não a possível falta de aderência.
Apesar de terem sido constatadas as limitações da termografia na identificação de
regiões não aderidas do revestimento, a técnica teve boa aplicação quando utilizada
em paralelo com as imagens RGB realizadas com o drone.
Devido ao fato dos elementos estruturais serem destacados nos termogramas, as
fissuras geométricas são facilmente constatadas quando é feito o cruzamento dos
termogramas com as imagens RGB, pois pode-se verificar qual é a posição da
fissura em relação às vigas e pilares, conforme se observa na Figura 70:

150

Figura 70 – Cruzamento da termografia com RGB: (a) termograma indicando a posição da
viga, (b) (c) (d) imagem RGB da fissura geométrica e seus respectivos detalhamentos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autor

Em geral as regiões que geram termogramas mais heterogêneos apresentam maior
quantidade de problemas no revestimento, concluindo-se, dessa forma, que a
termografia foi útil no direcionamento das análises das imagens RGB.
Na Figura 71 foi inserida uma imagem na qual um pano de alvenaria foi destacado
por um retângulo verde e outro por um retângulo azul. Nota-se que a região
destacada em azul tem uma amplitude térmica maior do que a região contida no
retângulo verde:
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Figura 71 – Termograma de regiões com grande amplitude térmica

.
Fonte: Autor
Utilizando o drone foram gerados termogramas mais próximos das regiões em
análise, retratados na Figura 72:
Figura 72 – Termograma aproximado de regiões com maior amplitude térmica: (a) maior
presença de fungos e (b) fissuração destacada.

(a)
Fonte: Autor

(b)
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Ao analisar as imagens RGB das duas regiões, percebe-se que a região destacada
em azul (imagem à esquerda) registra as maiores temperaturas justamente em
locais com maior presença de fungos e sujidades.
Figura 73 – Imagens RGB das posições que apresentam maior amplitude térmica: (a) maior
presença de fungos e (b) maior fissuração.

(a)

(b)

Fonte: Autor

As imagens RGB aproximadas também indicam que a área com maior amplitude
térmica é a região com maior fissuração da argamassa.
Durante a execução do experimento também foram encontradas regiões bem
destacadas nos termogramas, que, diferentemente do esperado, não apresentam
indício claro de problemas nas imagens RGB, conforme se observa na Figura 74:

153

Figura 74 – (a) Local com alteração no termograma, (b) porém não se observa problema
aparente.

(a)

(b)

Fonte: Autor

A termografia no caso anteriormente apresentado é uma ferramenta útil para
direcionar a inspeção in loco da fachada, pois certamente esse é um ponto que
deverá ser percutido e eventualmente deverá ser aberta uma janela de inspeção no
local, para fornecer os subsídios necessários ao fechamento do diagnóstico.

5.5

Discussão dos resultados

O experimento partiu da premissa de que a fachada que não apresenta problemas
tem um comportamento térmico homogêneo, ou seja, revestimentos semelhantes
aplicados sobre substratos semelhantes, e submetidos a uma mesma fonte de
aquecimento, em teoria deveriam aquecer e resfriar de forma homogênea.
No entanto, a fachada analisada já passou por diversas intervenções e reparos,
havendo diferentes tipos e texturas de argamassas em toda a sua extensão. Além
disso a geometria é muito recortada, com detalhes arquitetônicos, pilares e vigas
ressaltadas, além de existirem muitas instalações aparentes, como descidas de
para-raios, tubulações e exaustores.
Essas características fazem com que o comportamento térmico da fachada seja
heterogêneo independentemente de haver problemas no revestimento, não sendo
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possível diferenciar um comportamento térmico heterogêneo natural de um eventual
comportamento heterogêneo proveniente de um problema no revestimento.
Com relação à tentativa de diagnosticar os problemas de aderência, a maior
dificuldade observada está relacionada à posição em que houve a ruptura do
revestimento, que ocorre tanto na interface do emboço com o reboco quanto entre o
substrato e o emboço.
Através do ensaio de percussão observou-se que o som cavo é mais agudo quando
a falta de aderência está mais próxima da superfície e mais grave quando o
destacamento está mais próximo do substrato, havendo regiões em que o som
grave e o agudo estão contíguos.
Assim como o som cavo é diferente em função da posição da ruptura do
revestimento, o comportamento térmico também é variável, portanto, quando o
termograma é realizado sobre uma região não aderida em diferentes camadas, não
há uma delimitação precisa do problema, o que impossibilita o mapeamento através
dessa técnica.
Em estudos futuros pode ser avaliada a possibilidade da utilização da
ultrassonografia para a detecção e delimitação precisa desses descolamentos
subsuperficiais, sendo esse o equipamento mais indicado para essa finalidade.
Constatou-se que os termogramas apresentam de forma mais clara o problema de
aderência superficial, entre o emboço e o reboco, do que os problemas mais
profundos, entre o emboço e o substrato.
No caso em tela a percussão indicou que a maior parte do problema de aderência
está entre o emboço e o substrato, sendo esse outro motivo que colaborou para a
termografia não ter grande correlação com o ensaio de percussão.
Apesar das limitações na determinação de problemas de aderência, a técnica
mostrou-se útil para atrair a atenção do inspetor para regiões com maior
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heterogeneidade térmica, que muitas vezes correspondiam também a regiões com
maiores problemas superficiais, que foram constatados através das imagens RGB.
Em outros casos a heterogeneidade não foi explicada pelas imagens convencionais,
sugerindo ao profissional de campo que nesses pontos, especificamente, sejam
feitas inspeções in loco ou até a abertura de janelas de inspeção.
Cabe ressaltar que o edifício em estudo possui valor histórico e por esse motivo não
foi autorizada a realização de qualquer procedimento destrutivo que pudesse
comprovar a real interface dos descolamentos.
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6 EXPERIMENTO DE ANÁLISE COM FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
Após a realização do experimento descrito no 4, as mais de 600 imagens obtidas
com o drone foram inseridas na plataforma h3zoom.ai, que utiliza ferramentas de
inteligência artificial para auxiliar as análises de imagens de fachadas, ao identificar
automaticamente as anomalias existentes e gerar relatórios padronizados.
Foram inseridas no sistema as imagens obtidas pelo drone das fachadas noroeste 1,
noroeste 2, sudoeste e sudeste.
Das fachadas noroeste-1 e noroeste-2 foram inseridas imagens obtidas nas
distâncias de 2 e 5 metros; já as imagens das fachadas sudoeste e sudeste foram
obtidas apenas a 2 metros de distância da base.
Além disso, a plataforma demandou a inserção das seguintes informações
adicionais:


Indicação da localização georreferenciada do edifício;



Desenho da elevação de cada uma das fachadas;



Imagens de cima para baixo varrendo toda a parte superior da edificação.

As demais fachadas não foram analisadas pois, conforme descrito no 4, os
obstáculos próximos à edificação impediram os voos para captação das imagens
nesses locais.
Após o envio dos dados foi necessário aguardar o processamento.
Antes da emissão dos relatórios a plataforma exige que o profissional responsável
aprove individualmente cada uma das imagens, oferecendo as ferramentas para
ajustes das descrições das anomalias cadastradas automaticamente, além de
possibilitar o cadastramento manual de problemas não detectados pela inteligência
artificial. Essa etapa tem a finalidade de impedir a publicação de relatórios
elaborados exclusivamente pela ferramenta de inteligência artificial.
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Os objetivos deste experimento foram:


Verificar se as anomalias destacadas automaticamente em cada imagem de
fato existem;



Verificar se todas as anomalias existentes foram indicadas em cada imagem;



Verificar se a classificação automática de cada anomalia corresponde às
características reais do problema;



Comparar os resultados das análises automáticas de imagens feitas a 2 e 5
metros da fachada.

6.1 Resultados
A plataforma é em língua inglesa, no entanto é possível inserir as informações em
português durante o processo de validação das imagens, que é uma etapa
obrigatória, anterior à emissão dos relatórios finais.
Os problemas previamente cadastrados na plataforma, antes de passarem pela
conferência, são:


Descascamento da pintura;



Tubulação aparente;



Degradação de calafetação de juntas;



Condensação;



Danificado;



Deformação;



Dente;



Destacamento do revestimento;



Deterioração;



Eflorescência;



Telha desbotada;



Vesícula ferruginosa;



Vidro quebrado;
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Ninho de concretagem;



Perda de material de enchimento;



Membrana de alumínio solta;



Desalinhamento;



Colônias biológicas;



Oxidação;



Fissuração da pintura;



Fratura do painel pré-moldado;



Fixação da rede de proteção;



Intervenção sem a devida técnica;



Mancha causada pela água;



Estrias;



Telha quebrada;



Falta de telha;



Telha lascada;



Ausência de pintura;



Vazamento de água;



Degradação da madeira.

Além dessas, qualquer descrição pode ser inserida manualmente.
Tendo em vista os objetivos do experimento, a validação foi realizada em duas
etapas:


Inicialmente todas as fotos foram aprovadas, apenas com as anomalias
detectadas automaticamente, sem a realização de nenhum ajuste manual,
para geração dos relatórios contendo somente as análises computacionais;



Posteriormente todas as fotos foram reavaliadas e, quando necessário, as
anomalias foram reclassificadas ou indicadas nos casos em que essas não
tenham sido detectadas automaticamente, para geração dos relatórios de
análises mistas (computacional e manual).

Com as duas etapas executadas, foram comparados os resultados.
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As imagens geradas de forma automática, sem nenhum ajuste manual, foram
classificadas em dois grupos:


GRUPO 1 - Problemas generalizados: nesse grupo foram inseridas as
imagens que registram vários tipos de problemas, inclusive ocorrendo a
sobreposição de manifestações patológicas;



GRUPO 2 - Problemas pontuais: as imagens que compõe esse grupo
registram apenas uma ou duas manifestações patológicas.

A Figura 75 é uma imagem representativa do primeiro grupo, obtida a 5 metros da
fachada:
Figura 75 – Trecho com problemas generalizados analisado automaticamente.

Fonte: Autor

Os quatro problemas identificados automaticamente foram assim classificados pelo
sistema:


Cinza: mancha causada pela água;



Azul claro: destacamento do revestimento;



Roxo: descascamento da pintura;
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Verde: fissuração da pintura.

Nota-se que, devido à sobreposição de problemas, algumas manifestações
patológicas deixam de ser indicadas automaticamente; no entanto, nos locais em
que foram indicados, os problemas de fato existem.
Quanto à classificação automática dos problemas, nota-se que são genéricas e
algumas vezes incompatíveis com o que de fato existe; por exemplo, ao classificar
de forma equivocada a fissuração da pintura, quando na realidade trata-se da
fissuração do reboco.
Ainda sobre o primeiro grupo foi selecionada a imagem obtida a 2 metros de
distância do edifício, na mesma posição da imagem anteriormente apresentada,
conforme apresentado na Figura 76:
Figura 76 – Trecho com problemas generalizados analisado automaticamente.

Fonte: Autor

Nota-se que nem sempre os problemas são indicados da mesma forma nas imagens
que retratam a mesma área.
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Os dois problemas identificados automaticamente foram assim classificados pelo
sistema:


Verde: fissuração da pintura;



Vermelho: destacamento do revestimento.

As demais constatações anteriormente apresentadas se mantêm para essa imagem,
ou seja, os problemas indicados de fato existem; no entanto, o excesso de
manifestações patológicas faz com que o sistema não classifique todas aquelas
existentes nas imagens e as classificações dadas nem sempre são corretas.
Com relação ao segundo grupo, foi observada maior precisão na identificação das
manifestações patológicas, conforme registrado na Figura 77:
Figura 77 – Trecho com problemas pontuais analisado automaticamente.

Fonte: Autor

Percebe-se que nesse caso todos os problemas foram de fato indicados. Entretanto,
a área delimitada para alguns problemas foi menor do que a real extensão do dano,
como é o caso das fissuras, que se estendem por todo o revestimento, mas foram
indicadas apenas as regiões mais comprometidas.
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Além dos resultados anteriormente apresentados, a plataforma fornece análises
quantitativas em relação aos problemas existentes, permitindo filtrar as análises
pelas fachadas, anomalias ou grau de severidade.
Na próxima seção os dados quantitativos serão analisados, pois existem algumas
especificidades que devem ser ponderadas antes de adotar essas informações de
forma definitiva.
Além dos resultados apresentados neste capítulo o sistema ainda gera relatórios
interativos com todas as informações filtradas da maneira desejada pelo profissional.

6.2

Discussão dos resultados

De modo geral a ferramenta cumpre as funções esperadas, apesar de demandar um
pós-processamento manual para ajustar as análises computacionais equivocadas.
Entende-se que os desenvolvedores da plataforma reconhecem que o sistema ainda
não substitui integralmente o trabalho humano, e justamente por esse motivo a
validação manual é uma etapa obrigatória antes da emissão dos relatórios.
Os problemas destacados nas imagens são vinculados automaticamente às
elevações de cada fachada, gerando um mapa de danos para cada pano, que
podem ser comparados, o que representa um grande auxílio à análise global da
edificação, fornecendo ainda mais subsídios para a realização do diagnóstico,
prognóstico e proposta de terapia.
No caso estudado, as comparações dos mapas de danos das fachadas geraram as
seguintes conclusões:


Os problemas relacionados à proliferação de fungos e fissuras mapeadas
estão mais intensos nas fachadas voltadas para o sudeste e sudoeste;



Os problemas relacionados às fissuras geométricas estão mais presentes na
fachada noroeste-2;
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A fachada noroeste-1 e a fachada sudoeste possuem a maior quantidade de
problemas relacionados a reparos executados sem a devida técnica e os
maiores danos decorrentes de instalações hidráulicas e elétricas.

Com relação às análises quantitativas, essas devem ser feitas com cuidado. No
projeto analisado existe mais de uma foto por posição, pois foram inseridas imagens
obtidas a 2 e 5 metros da fachada, fazendo com que o mesmo problema tenha sido
indicado mais de uma vez, e, portanto, os resultados quantitativos desse estudo
estão superestimados.
Resultados igualmente distorcidos seriam obtidos se poucas imagens de uma
fachada fossem inseridas no sistema, devido a qualquer tipo de obstáculo que
impedisse o registro fotográfico de toda a área, podendo sugerir que a pequena
quantidade de problema existente está relacionada ao bom estado de conservação
da fachada, sendo que no entanto esse resultado é devido à pequena quantidade de
informações inseridas.
Nesse sentido, sugere-se que as análises levem em consideração a quantidade de
problemas em função da extensão da área analisada. Além disso, não devem ser
inseridas no sistema imagens repetidas de uma mesma região, sendo aconselhada
a captação através de voos semiautônomos, pois esses padronizam as captações e
as sobreposições, resultando em maior homogeneidade das quantidades de
imagens por área de fachada e na maior confiabilidade dos dados quantitativos
obtidos.
As principais limitações observadas foram:


Nas imagens em que estão registradas muitas manifestações patológicas a
ferramenta de inteligência artificial deixa de indicar todos os problemas,
principalmente nos casos em que esses se sobrepõem;



Regiões com muitos detalhes arquitetônicos tendem a ter falhas na
identificação, geralmente existindo problemas que não foram identificados;



As classificações nem sempre correspondem à melhor descrição dos
problemas;
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Manifestações extensas, como as fissuras mapeadas, por vezes recebem
indicações apenas das regiões mais danificadas;



Os dados quantitativos devem ser analisados com cuidado, levando em
consideração a área analisada e a quantidade de fotografias inseridas no
sistema.

Independentemente da ferramenta de inteligência artificial, a plataforma é válida
para a manipulação das imagens e identificação das manifestações patológicas de
forma organizada, gerando relatórios de maneira ágil e automática, que são úteis
aos gestores prediais, na documentação e planejamento de atividades de
manutenção.
O

tempo

gasto

para

a

realização

das

correções

e

validações

foi

de

aproximadamente 8 horas, enquanto estima-se que o tempo que seria gasto para a
realização das análises através de técnicas manuais, sem o auxílio da plataforma,
seria no mínimo 4 vezes maior.
É possível afirmar que o treino e o costume na utilização da plataforma podem
reduzir ainda mais o tempo para a execução das validações. Além disso, as
fachadas analisadas possuem problemas generalizados, demandando mais tempo
de correções e análises do que aquele que seria despendido em uma fachada em
condições menos extremas.
Entende-se que as características do edifício estudado não sejam as mais indicadas
para a utilização da plataforma. Após a execução do experimento foi possível
compreender que essa ferramenta tem a sua melhor aplicação na inspeção rotineira
de edifícios altos, com menor grau de acometimentos do sistema de fachada.
As inspeções rotineiras em edifícios altos, em melhores condições de conservação,
irão gerar centenas de imagens semelhantes e a análise manual desses arquivos
pode resultar em equívocos do profissional, pois pequenos danos podem passar
despercebidos. Nesses casos, a ferramenta de inteligência artificial tem grande
serventia, pois leva a atenção do inspetor para esses pontos pouco perceptíveis.
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As inspeções nesse tipo de edificação também irão resultar em dados quantitativos
mais relevantes do que os obtidos nas fachadas com problemas, sendo válido o seu
uso para a determinação do momento em que as manutenções devem ser
realizadas, além do acompanhamento e registro das atividades.
Não se justifica a realização de inspeções periódicas em edifícios com danos
generalizados no sistema de fachada, assim como os dados quantitativos pouco
dizem sobre a evolução dos problemas, pois é inviável a indicação de todos os
problemas em todas as fotografias obtidas.
Outro aspecto que privilegia o uso da plataforma em grandes edifícios está
relacionado ao custo de utilização, que é atribuído à edificação e não à quantidade
de imagens analisadas; portanto, o uso da plataforma em missões curtas tende a ser
menos eficiente do ponto de vista econômico.
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7 CONCLUSÕES
O objetivo do trabalho foi alcançado à medida que foram apresentadas tecnologias e
técnicas inovadoras que auxiliam o engenheiro na tarefa de inspecionar fachadas e
analisar suas manifestações patológicas, reduzindo a quantidade de horas aplicadas
nas atividades de campo e de escritório, permitindo a redução dos custos de
consultorias de engenharia.
Foram apresentados equipamentos disponíveis no mercado que viabilizam a
aplicação comercial dos métodos propostos, tendo em vista que são produtos
acessíveis ao público em geral e de preços medianos. Salvo análises mais
aprofundadas, considera-se que a tecnologia laser scanner ainda não representa
ferramenta muito efetiva para a detecção de patologias passíveis de ocorrerem nas
fachadas, como fissuras e descolamentos.
Dois softwares de planejamento e controle de voo foram testados, permitindo a
execução de missões semiautônomas, aumentando a qualidade e padronização dos
dados obtidos e reduzindo ainda mais o tempo de trabalho de campo.
As imagens obtidas através de drones fornecem subsídios à elaboração dos
diagnósticos, prognósticos e propostas de terapias em fachadas pouco danificadas,
havendo a possibilidade de não ser necessário realizar estudos mais aprofundados.
No entanto, o edifício objeto do estudo de caso apresenta um elevado grau de
comprometimento

dos

revestimentos

de

fachada,

sendo

necessário

o

aprofundamento dos estudos in loco, para que seja possível definir as técnicas de
recuperação que serão aplicadas e quais posições deverão passar pelas
intervenções.
A ultrassonografia, não utilizada no presente trabalho, é uma das técnicas que
podem ser empregadas no aprofundamento das investigações, pois permite detectar
descolamentos subsuperficiais, por exemplo a falta de aderência na interface
emboço / base, sendo esse um problema muito frequente nas fachadas que foram
inspecionadas.
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No experimento realizado a termografia não demonstrou ser capaz de substituir o
ensaio de percussão na identificação de problemas de aderência do revestimento;
no entanto, a técnica auxilia o profissional na identificação de regiões com
comportamento térmico heterogêneo, aumentando a assertividade das inspeções,
uma vez que essas regiões estão mais propensas a apresentarem problemas
construtivos.
Foram aplicadas técnicas convencionais de processamento das informações
captadas pelos drones, assim como técnicas inovadoras, que utilizam ferramentas
de inteligência artificial para otimizar as análises realizadas pelo profissional,
gerando resultados satisfatórios na redução do tempo de trabalho de escritório.
Entretanto, assim como na aplicação da termografia, essa técnica demonstrou não
ser tão eficiente quando aplicada em fachadas muito degradadas, como é o caso do
edifício estudado, pois a grande quantidade de manifestações patológicas
existentes, muitas vezes sobrepostas, por vezes não foram automaticamente
interpretadas.
A plataforma de inteligência artificial demonstrou grande potencial de uso como uma
ferramenta de apoio à manutenção preventiva de edifícios de múltiplos pavimentos
com problemas pontuais, pois, ao analisar centenas de imagens semelhantes,
consegue indicar os problemas isolados que podem não ser notados pelo inspetor,
dando os subsídios necessários para o planejamento de intervenções precoces e
rotineiras, antes do agravamento dos problemas.
A plataforma utilizada também fornece subsídios para a análise quantitativa dos
problemas, ao que tudo indica com bom potencial para a análise de fachadas com
problemas pontuais

7.1

Sugestões para pesquisas futuras

Em vista de todas as informações coletadas neste estudo, considera-se possível
estruturar uma proposta de sistematização de tecnologias inovadoras para a
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inspeção de fachadas de edifícios revestidas de argamassa, que deverá ser
colocada em prática e estudada em pesquisas futuras.
Propõe-se um método dividido em quatro etapas, quais sejam:


Delimitação dos casos em que são recomendadas as inspeções de fachadas
com drones dotados de câmeras RGB e termográficas, havendo a
possibilidade de fechamento do diagnóstico sem a necessidade de aplicação
dos métodos tradicionais de inspeção (in loco, percussão, janelas de
inspeção), levando em consideração a viabilidade técnica e econômica;



Escolha dos equipamentos;



Definição da técnica de voo (manual ou semiautônoma);



Seleção dos softwares e métodos de processamento que serão aplicados.

Sugere-se que a primeira etapa siga o fluxograma proposto abaixo:
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Uma vez definido que as tecnologias inovadoras serão utilizadas, é necessário
selecionar os equipamentos e as técnicas que serão empregadas.
A seleção do drone deve levar em consideração os seguintes aspectos:


Dimensões da aeronave: os modelos menores geram menos danos em caso
de acidente e podem voar com segurança mais próximos das edificações;
entretanto, são mais susceptíveis a correntes de vento;



Quantidade de sensores anticolisão: este item é essencial para garantir a
segurança desse tipo de voo;



Duração da bateria: drones com baixa autonomia de voo demandam muitas
trocas de baterias durante as missões, exigindo a compra de baterias extras,
que além de representarem um custo elevado, exigem maior planejamento de
recargas;



Resolução da câmera e tamanho do GSD: esse elemento deve ser
selecionado em função do tamanho e tipo das manifestações patológicas que
se pretende registrar;



Custo: deve ser feita a ponderação de custo-benefício dos equipamentos
disponíveis no mercado, em função dos aspectos anteriormente descritos.

Além do drone dotado de câmera RGB, deve ser avaliada a possibilidade de
utilização de câmera termográfica, sendo necessário providenciar um sensor
fabricado especificamente para o acoplamento em drones ou um adaptador para
embarcar um sensor termográfico manual.
Após a seleção do drone, deve ser definida a técnica de voo a ser adotada, que
pode ser manual ou semiautônoma. As principais variáveis a serem consideradas na
definição são:


Altura da edificação: edificações de múltiplos pavimentos tendem a possuir
menos

obstáculos

semiautônomos;

próximos

às

fachadas,

favorecendo

os

voos
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Extensão da área de fachada: pequenas fachadas podem ser inspecionadas
manualmente de forma rápida, enquanto o voo semiautônomo tende a ser
mais eficiente em inspeções de fachadas extensas;



Presença de obstáculos próximos à fachada e edificações vizinhas: o sistema
de navegação por GPS não possui a precisão necessária para permitir voos a
menos de 5 metros de obstáculos, motivo pelo qual missões próximas a
obstáculos e edificações vizinhas devem ser manuais;



Densidade de pessoas transitando próximo ao prédio: os transeuntes sempre
deverão ser anuentes com as missões que estão sendo realizadas e as
missões semiautônomas devem sempre ter um piloto pronto a assumir o
controle do drone a todo o momento, mesmo assim, sugere-se que na
presença de pessoas os voos sejam manuais, para que a resposta do piloto
seja a mais rápida possível em uma situação de perigo;



Condições meteorológicas na data da inspeção: sugere-se que não sejam
efetuadas missões sob condições meteorológicas adversas. No entanto,
quando se assume o risco de voar sob condições instáveis, recomenda-se
que o voo seja manual, para que a reação seja a mais rápida possível em
uma alteração abrupta das condições;



Sentido da varredura (vertical / horizontal): nas missões semiautônomas o
sentido da varredura deve ser definido em função da altura e da largura da
edificação, assim como em função da posição de obstáculos. Já nas missões
manuais, o sentido vertical tende a gerar maior economia de bateria,
aumentando a autonomia de voo;



Software de planejamento e controle: para a execução de missões
semiautônomas é necessário utilizar um aplicativo de planejamento e
controle, que deve ser selecionado em função da complexidade das fachadas
inspecionadas.

Após a aquisição dos dados de campo, esses devem ser processados e as
informações qualitativas e quantitativas devem ser extraídas. Sempre o profissional
será o responsável pela validação final das informações, no entanto é possível
utilizar tecnologias que aumentam a eficiência das análises feitas pelo técnico. Na
definição da técnica de processamento deve ser observado:
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Processamento manual: demanda mais tempo de escritório, sendo mais
indicado para edifícios menores, com poucas imagens a serem analisadas;



Processamento com auxílio de inteligência artificial: há um custo para a
utilização da plataforma, portanto é mais indicado para edifícios altos e
padronizados, com uma grande quantidade de imagens semelhantes a serem
analisadas.

Sugere-se que as técnicas descritas sejam aplicadas em fachadas de edifícios com
menos de 20 anos, com diferentes graus de comprometimento dos revestimentos,
para que seja possível delimitar com maior precisão os casos em que não são
necessárias as inspeções aprofundadas in loco para o fechamento do diagnóstico,
prognóstico e proposta de terapia.
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