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RESUMO
Com o tempo, as estruturas de construções civis ficam sujeitas a muitos fatores, sejam eles externos
ou até mesmo inerentes às próprias estruturas, que influenciam significativamente em suas condições.
Para que se possa mantê-las por muito anos, faz-se necessário investigar de forma detalhada seu
estado de conservação e para isso, usualmente recorre-se a inspeções visuais que permitem avaliar
seu estado de conservação e com isso adotar procedimentos corretivos necessários. Entretanto, alguns
tipos de estruturas tais como torres de telecomunicações, pontes, plataformas de petróleo offshore,
torres de transmissão de energia eólica, e outras, apresentam dificuldade no acesso para que o inspetor
possa realizar suas tarefas. Através deste trabalho, avalia-se a contribuição da utilização de Veículo
Aéreo Não Tripulado em atividades de inspeção visual. Por meio dele, é apresentado de forma teórica
o funcionamento de uma inspeção visual tradicional, em contraste com a pesquisa prática de inspeção
da Torre do Monte da Virgem, em Portugal, com a utilização de Veículo Aéreo Não Tripulado e
posterior processamento digital de imagens através dos softwares PIX4Dmapper e MATLAB junto
ao preenchimento de fichas de inspeção, para então avaliar o estado de conservação. A metodologia
apresentou resultados satisfatórios, sendo a utilização de Veículo Aéreo Não Tripulado de grande
valia, mas também apresentando algumas limitações.
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INSPECTION OF MONTE DA VIRGEM TOWER USING AN
UNMANNED AERIAL VEHICLE
ABSTRACT
Along the time, civil construction structures are subject to many external factors or even factor
inherent to the structures themselves, which significantly influence their conditions. In order to
maintain them for many years, it is necessary to investigate their conservation status in detail and,
therefore it is used to do visual inspections that allow evaluating their state of conservation and finally
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planning necessary corrective actions. However, some types of structures such as telecommunications
towers, bridges, offshore oil platforms, wind power transmission towers, and others, are difficult to
access or present risks for inspector’s task performance. This paper aims at the contribution of
Unmanned Aerial Vehicle usage in visual inspection activities. Through it, it is presented in a
theoretical way the methodology of a traditional visual inspection in contrast to the practical research
of inspection of Monte da Virgem Tower, in Portugal, with the use of Unmanned Aerial Vehicle
Matrice 600 Pro, and then processing the achieved images in the software PIX4Dmapper and
MATLAB. In order to evaluate the state of conservation, after digital image processing, inspection
forms were filled. The methodology presented satisfactory results, being the use of Unmanned Aerial
Vehicle a great value, but also presented some limitations.
Keywords: Visual inspection. Unmanned aerial vehicle. Monte da Virgem Tower.
1 INTRODUÇÃO
As estruturas da construção civil, como por exemplo, torres de telecomunicações, pontes,
torres de transmissão de energia elétrica, edificações, entre outras, são projetadas à luz de normas que
visam garantir estabilidade e segurança aos seus futuros usuários que irão usufruí-las durante todo
período de tempo de vida útil delas. Ao longo deste tempo, ficam sujeitas a fatores externos variáveis
que podem implicar em alterações nas suas condições.
Uma estrutura possui sua vida dividida em fases: concepção, fase na qual serão analisadas as
possibilidades de projeto, analisando sua viabilidade técnica, econômica e sustentável; projeto, fase
onde a alternativa adotada após análise da concepção será toda desenvolvida e detalhada; construção,
fase pela qual poderá haver demolição ou não, tornando o projeto exequível em realidade; e utilização,
fase final da estrutura pronta para ser entregue e utilizada, com adoção de posteriores ações
necessárias de manutenção para mantê-la de forma a desempenhar sua função e com segurança.
Durante todo o ciclo de vida, as estruturas estão suscetíveis às consequências advindas de
erros de projeto e execução, envelhecimento natural e degradação de seus materiais constituintes,
desgaste mecânico e químico, alteração das condições de apoio, modificação das condições de uso,
carregamentos excessivos, ocorrência de fenômenos naturais (sismos, ventos, tsunamis, etc.), fogo
(incêndios) e acidentes (explosões, choques, etc.).
De acordo com a Norma Brasileira (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) “ABNT NBR 15575-1:2013 Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos
gerais” (2013), o tempo de vida útil de uma edificação é definido como o período de tempo no qual
um edifício e/ou seus sistemas cumprem suas funções as quais foram designados de forma satisfatória,
considerando processos de manutenção previstos no manual de uso, operação e manutenção. Para os
componentes do sistema estrutural, a vida útil mínima é de 50 anos.
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A fim de garantir, em todas as fases de vida da estrutura, segurança, funcionalidade e
durabilidade, é necessário proceder à sua manutenção regular e caso necessite, pode-se adotar como
medidas corretivas o reforço ou até mesmo a reabilitação estrutural, prolongando sua vida útil (VU),
conforme ilustrado na relação qualidade vs. tempo na Figura 1.
Figura 1 – Nível de qualidade vs. tempo.

Fonte: adaptado de Rodrigues (2019a).

Para que o desempenho da estrutura seja mantido ou até mesmo melhorado, usualmente
realizam-se inspeções visuais na estrutura. A inspeção visual de estruturas visa a coleta e apresentação
informativa que permitem caracterizar a estrutura e avaliar seu estado de conservação, seja ela por
motivos rotineiros, existência de patologias visíveis ou suspeitas, perícia após acidentes, alterações
da geometria, ações e usos da estrutura, e avaliação imobiliária para compras e vendas de imóveis.
Para Rodrigues (2019b) a inspeção de uma estrutura pode ser conduzida através de um estudo
da mesma, tendo como base o conhecimento de sua geometria e materiais, para então realizar o
levantamento e caracterização das anomalias e suas possíveis causas. Para isso, a inspeção visual é
feita com base em registros fotográficos e preenchimento de fichas de inspeção que relatem os locais
de ocorrência das anomalias e suas descrições.
O avanço da tecnologia vem colaborando para o desenvolvimento de novas técnicas em
atividades da engenharia, e com isso, pode-se citar o uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)
para atividades de monitoramento. De acordo com Pregler (2017), diretor do programa de drones da
empresa de telecomunicações estadunidense AT&T, drones vem sendo empregados nas inspeções de
torres de telefonia celular da companhia, e toda vez que enviam um drone para inspecionar alguma
de suas torres ao invés de alguma pessoa, há a redução ou eliminação dos riscos associados às
escaladas. Segundo Sheng et al. (2012 apud JORDAN et al. 2018, p. 2), as principais causas dos
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acidentes em construções são negligência humana e condições inseguras, conforme descritas e
detalhadas na Figura 2, o que evidencia a contribuição significativa da adoção de tecnologias em
atividades da engenharia.
Figura 2 – Principais causas de acidentes em construções.

Fonte: adaptado de Jordan et al. (2018).

O processo de inspeção visual da estrutura requer que ela seja acessível e ofereça condições
de segurança para o inspetor. Entretanto, avanços da engenharia permitiram a construção de estruturas
que por vezes não são fáceis de acessá-las ou até mesmo não sejam acessíveis por usuários quando
prontas. Com isso, a tecnologia avançou e permitiu que o trabalho da engenharia continuasse a partir
da criação de mecanismos que permitiriam contornar as dificuldades encontradas.
Neste contexto, a utilização de VANT, combinado com o processamento de imagens digitais
contribuíram para a inspeção de estruturas que não sejam acessíveis ou que ofereçam condições de
segurança insatisfatórias para o inspetor, como por exemplo, torres geradoras de energia eólica,
plataformas de petróleo offshore, torres de telecomunicações, torres de transmissão de energia
elétrica, pontes, barragens e outras.
Ao final de uma inspeção, gera-se um relatório com todas das informações compiladas, de
maneira a concluir o estado de conservação da estrutura e, planejar e projetar possíveis intervenções
futuras, se necessário. Segundo o boletim 17 da Fedération internationale du béton (2002, p. 14), uma
inspeção visual é a modalidade mais barata de inspeção, representando uma aquisição de 80% de
informações relevantes e 20% do custo total da inspeção.
Portanto, para a avaliação do estado efetivo da estrutura, recorre-se usualmente à inspeção
visual, podendo ser complementada com a realização de possíveis ensaios de diagnóstico e
caracterização dos materiais constituintes ou instalação temporária ou definitiva de equipamentos
vários de monitorização de tensões, deformações, vibrações ou movimentos da estrutura.
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Através deste trabalho, pretende-se analisar a contribuição do uso de VANT com posterior
processamento computacional de imagens na inspeção visual de estruturas, aplicando esta recente
metodologia na inspeção da torre do Monte da Virgem e avaliando seu estado de conservação.
Através disso, pretende-se ampliar a discussão a respeito do tema, além de mostrar as vantagens e
limitações relacionadas a aplicabilidade desta tecnologia.
A torre de telecomunicações do Monte da Virgem (Figura 3), localizada em Vila Nova de
Gaia (Portugal), foi construída de 1993 a 1995, projetada pelo arquiteto António da Silva Botelho e
engenheiro João Pires da Fonseca. Foi gerenciada pela empresa na época chamada Portugal Telecom,
atual Altice, e serve como um centro emissor de sinal de televisão digital terrestre pertinentes às
emissoras RTP, ARTV, SIC e TVI.
Figura 3 – Torre do Monte da Virgem.

Fonte: Acervo do autor.

A torre em estudo, é constituída por um fuste de concreto armado, com altura de 125 m, de
seção anelar, cujo diâmetro varia linearmente ao longo de sua extensão, iniciando na base com 14,300
m e finalizada no topo com 7,700 m, medidos pelas faces externas na torre. É dividida em cinco pisos,
todos acessíveis por pessoas, constituídos por lajes em balanço feitas de concreto protendido, sendo
três pavimentos descobertos protegidos por guarda-corpos metálicos, e os dois restantes possuem
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fachadas com esquadrias metálicas de janelas. Estes pavimentos dão suporte à instalação de antenas
e equipamentos técnicos.
O interior da torre, visto na Figura 4, possui uma estrutura metálica destinada a utilização de
escada e composição da caixa do elevador, que servem como meios de acesso aos pisos superiores da
torre.
Figura 4 – Interior da Torre do Monte da Virgem.

Fonte: Acervo do autor.

Acima do fuste de concreto armado, existe uma estrutura metálica que constitui o formato de
torre, utilizada para suporte de antenas e equipamentos técnicos. Esta estrutura possui 52 m de altura,
totalizando a Torre do Monte da Virgem com 177 m de altura, tornando-a a maior estrutura do gênero
em Portugal.
2 METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado com base em pesquisa teórica e prática.
A pesquisa teórica foi baseada na pesquisa bibliográfica a respeito da metodologia tradicional
de inspeções em estruturas de concreto armado, equipamentos de VANT, sua legislação para uso,
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aplicações, vantagens e limitações, além de também uma pesquisa teórica a respeito do
processamento de imagens.
A pesquisa prática foi realizada a partir da aquisição das imagens da torre do Monte da
Virgem, com a utilização de um VANT da marca DJI, modelo Matrice 600 Pro equipado com câmera
Zenmuse X5 de 16 Megapixels acoplada na aeronave através de um gimbal. Com os dados coletados
em campo, a pesquisa continuou através de processamento computacional das imagens por meio de
modelagem tridimensional da torre no software PIX4Dmapper, programa desenvolvido pela empresa
suíça PIX4D (2019), utilizado comumente na execução de algoritmos de visão computacional, sendo
esta, a área científica responsável pela máxima aquisição e utilização de informações advindas de
imagens e vídeos. Com isso, o programa é capaz de construir mapas e modelos 3D através da
aquisição de imagens e vídeos georreferenciados feitos com um VANT, e posteriormente extrair
informações destes elementos, tais como medições.
A pesquisa prática foi prosseguida com a utilização do software MATLAB, o qual foi
responsável pela identificação e caracterização das possíveis anomalias. Este é um software
desenvolvimento pela companhia estadunidense MathWorks, Inc (2019) utilizado para o cálculo
numérico através de matrizes. É um programa intuitivo, que possui módulos denominados “toolbox”,
capazes de realizar diversas tarefas.
Por fim, a pesquisa prática foi finalizada com o preenchimento de fichas de inspeção, as quais
possuem uma descrição das anomalias encontradas com suas possíveis causas, e a partir delas,
realizada a avaliação do estado de conservação.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A inspeção de estruturas objetiva avaliar o estado de conservação da mesma para permitir
adotar medidas corretivas necessárias de acordo com a situação encontrada. Ela é compreendida pela
coleta e apresentação de informações que permitem caracterizar a estrutura e avaliar seu estado
efetivo. Inclui técnicas específicas, desde a inspeção visual até ensaios de diagnóstico e caracterização
dos materiais. Por fim, é possível gerar um relatório técnico que inclua todos os levantamentos,
resultados e conclusões da inspeção.
Inspeções se fazem necessárias por serem de caráter rotineiro, ou também devido a existência
de anomalias visíveis ou suspeitas, ocorrência de acidentes, intenção de alterar a geometria, uso ou
ações na estrutura, e para avaliações imobiliárias e compra de imóveis. Elas podem ser realizadas por
equipes pertencentes ao próprio dono da obra, ou por equipes contratadas terceirizadas especializadas
nesse tipo de atividade. Ocorre em duas fases, sendo elas a inspeção preliminar e inspeção detalhada.
A inspeção preliminar é a primeira etapa da inspeção, realizada objetivando obter uma visão
sob a óptica global do que se busca investigar. Esta fase inicia-se com a proposta de trabalhos de
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inspeção e respectivo custo, além dos pedidos de autorizações para acesso à obra e coleta de
informações a respeito dela para que se possa estudá-la e entender seu funcionamento e condições.
Nesta etapa, é possível planejar com melhor profundidade o que será realizado na inspeção detalhada,
como por exemplo a necessidade de estudos complementares.
A fase que sucede a inspeção preliminar é a inspeção detalhada. Nesta etapa, a inspeção deve
abranger toda a estrutura envolvida, implicando um acesso visual a todos os elementos estruturais
para que seja possível o levantamento de todas as anomalias e posteriormente caracterizá-las e avaliar
o estado de conservação da estrutura. A eventual realização de ensaios para caracterização mais
completa das anomalias é feita nesta inspeção. Para Rodrigues (2019b), a avaliação do estado de
conservação do elemento estrutural leva em consideração todas as anomalias presentes nele, sendo
distribuída uma pontuação de 0 (favorável) ou 1 (desfavorável) aos critérios: natureza (N), estado de
desenvolvimento (D), extensão atual da anomalia (E), função do componente afetado (F), e
consequência das anomalias para outros elementos (C). O significado de cada nota para cada critério
está descrito na Tabela 1.
Tabela 1 – Notas dos critérios para avaliação do estado de conservação.

CRITÉRIO \ NOTA

0

1

Natureza

Pouco grave

Muito grave

Desenvolvimento

Sem evolução

Com evolução

Extensão

Pontual

Generalizada

Função

Cumpre

Não Cumpre

Consequência

Sem consequência Com consequência

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2019b).

O resultado do Estado de Conservação (EC) é a somatória da pontuação atribuída a cada
critério de avaliação, variando de 0 até 5, sendo:
a) EC0 – Estado ótimo: qualidade do material e execução perfeita;
b) EC1 – Estado de conservação bom: pequenos defeitos sem importância na durabilidade da
obra, não justificando necessidade de reparação;
c) EC2 – Estado de conservação razoável: reparação não prioritária. Intervenções a curto e médio
prazo;
d) EC3 – Estado de conservação mau: reparação no nível de durabilidade dos componentes.
Intervenções a médio prazo;
e) EC4 – Estado de conservação mau a muito mau: reparação prioritária no nível de durabilidade
dos componentes. Intervenções a curto prazo;
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f) EC5 – Estado de conservação extremamente mau: reparação imediata.
Quando o estado de conservação não exigir reparação imediata, mas a anomalia necessitar de
correção emergencial podendo ocasionar graves consequências ao desempenho da estrutura, é
sinalizada a necessidade de sua correção a partir do alerta.
Muitas estruturas hoje apresentam um certo grau de dificuldade para acessá-la ou elevado grau
de insegurança no ambiente de trabalho, como por exemplo, torres de telecomunicações, pontes,
barragens, entre outras. Para seu acesso visual, atualmente, o uso de tecnologias como a utilização de
VANT vem se tornando algo muito comum. Existem muitos termos utilizados para descrever este
tipo de equipamento. Um relatório desenvolvido pela Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil,
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (PECHARROMÁN; VEIGA, 2017) encontrou quatro formas diferentes
de nomeá-lo:
a) A primeira delas, drone, foi originada nos EUA, é um termo bastante genérico, utilizado em
larga escala em diversos lugares do mundo para caracterizar qualquer objeto voador não
tripulado utilizado para qualquer finalidade. No Brasil, este termo é muito associado a
equipamentos utilizados para fins recreativos.
b) A segunda delas é o VANT, termo utilizado pelos órgãos reguladores do Brasil para descrever
esta plataforma. Sua tradução para o inglês também é bastante conhecida, sendo Unmanned
Aerial Vehicle (UAV). Segundo legislação relacionada, o VANT é qualquer aeronave
operada sem piloto a bordo, porém sem utilização para fins recreativos e deve possuir carga
útil acoplada. Nem todo drone é um VANT, uma vez que para fins de lazer é definido por
aeromodelo.
c) As duas últimas formas de descrever estes equipamentos são consideradas subclassificações
de VANT. No caso de a aeronave ser controlada remotamente através de uma interface
exterior, este pode ser chamada de remotely piloted aircraft (RPA), termo que em português
significa aeronave remotamente pilotada. Caso o VANT voe de forma totalmente
independente sem intervenção externa, este pode ser chamado por “Aeronave Autônoma”.
O uso deste tipo de equipamento em território brasileiro é regulamentado por 4 órgãos:
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), uma vez que possuem transmissores de
radiofrequência em seus controles remotos ou até mesmo no próprio corpo da aeronave; Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a solicitação de habilitação para manuseio e autorização de
voo; Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para solicitação de acesso e uso ao espaço
aéreo brasileiro; e Ministério da Defesa para autorização de atividades de aerolevantamento, ou seja,
atividades que visam obter informações da superfície terrestre, aérea ou marítima do território
nacional.
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O uso de VANT em território português é regulamentado pela Autoridade Nacional da
Aviação Civil (ANAC) através da regulamentação “Voa na Boa”, a qual é responsável pela emissão
de autorizações de voo. Para operações com o intuito de registrar imagens ou vídeos para efeitos de
levantamentos aéreos, faz-se necessário a solicitação de autorização junto a Autoridade Aeronáutica
Nacional (AAN).
Em inspeções de estruturas, após a coleta das imagens, a próxima etapa é o tratamento das
mesmas. Isso pode ser feito através de algoritmos de processamento de imagens digitais, ferramentas
de grande valia para automatização durante a análise das imagens obtidas em uma inspeção visual.
Este procedimento consiste na utilização de softwares que sejam capazes de trabalhar com imagens
como dados de entrada, e realizar correções e melhorias nas imagens digitais, através da aplicação de
filtros e transformações morfológicas. Hoje, com o desenvolvimento da computação, é possível ir
além, utilizando imagens para a construção de objetos virtuais 3D.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento da pesquisa prática deste trabalho, realizou-se a inspeção visual da
fachada noroeste da torre do Monte da Virgem, indicada na Figura 5, sendo utilizada apenas os 30 m
do fuste, contados a partir do térreo.
Figura 5 – Área inspecionada da torre.

Fonte: Google LLC (2018).

Utilizou-se para a inspeção da torre um VANT da marca DJI, modelo Matrice 600 Pro
equipado com uma câmera Zenmuse X5 acoplada a um gimbal (Figura 6). O voo da inspeção foi
realizado no dia 03 de março de 2019, pelas 11:30 horas. Realizou-se um voo manual, o qual foi
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controlado por uma pessoa através de controle remoto do equipamento, realizando a captura de
imagens com uma sobreposição de 30%.
Figura 6 – Matrice 600 Pro.

Fonte: Acervo do autor.

A trajetória do voo consistiu na criação de um ciclo que combinou uma subida, seguido de um
deslocamento horizontal, e finalizado com uma descida. No deslocamento horizontal, a trajetória
acompanhou o formato circular da torre. A Figura 7 ilustra de forma esquemática o trajeto realizado
pelo VANT.
Figura 7 – Trajetória do voo da inspeção.

Fonte: Acervo do autor.
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A inspeção resultou na obtenção de 1529 fotografias da fachada noroeste do fuste de concreto
armado da torre. Através delas, foi possível a criação de um modelo 3D no software PIX4Dmapper,
cujo tempo de processamento foi de aproximadamente 12 horas, sendo os resultados do modelo
tridimensional, em planta e em vista frontal, observados na Figura 8, após uma limpeza da mesma.
Figura 8 – Resultados do modelo 3D, sendo: (a) visualização em planta, e (b) visualização em vista frontal.

Fonte: Acervo do autor.

Posteriormente, o modelo 3D serviu de base para a extração de imagens da torre para a
inspeção visual detalhada. A anomalia que visualmente se mostrou mais evidente é o desalinhamento
da estrutura através das marcas de juntas de fôrmas. Esta anomalia serviu como fator divisor da vista
frontal para análise. Como a torre possui seção transversal circular, concluiu-se que a vista delimitada
por duas faixas verticais de fôrmas é o limite para que o efeito barril não distorça a imagem vista.
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Portanto, a vista foi dividida em 5 subvistas, denominadas por painéis: PA1, PA2, PA3, PA4 e PA5,
conforme visto na Figura 9. Com a vista da torre dividida, cada painel foi analisado separadamente
por uma ficha de inspeção.
Figura 9 – Mapa esquemático da estrutura analisada.

Fonte: Acervo do autor.

Para a automatização na detecção das anomalias presentes na estrutura estudada em questão,
as imagens extraídas do modelo 3D foram analisadas no software MATLAB. Para este trabalho, foi
utilizado o “toolbox” referente ao “Image processing and computer vision”, que possui algoritmos
pré-definidos pelo fabricante para a realização de processamento de imagens digitais.
Neste trabalho, a função “Thresholder Color”, padrão por definição do MATLAB, foi
utilizada para a identificação de presença de líquens, uma vez que esta é capaz de segmentar imagens,
ou seja, realizar o processo de dividir uma imagem em regiões de acordo com algum critério definido,
sendo neste caso, a separação de regiões através de cores. Aplicando este conceito para a identificação
de líquens, realiza-se a segmentação de imagens para identificação de regiões que apresentem a cor
amarela. O fluxograma para detecção de líquens fé ilustrado na Figura 10.
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Figura 10 – Fluxograma para detecção de líquens.

Fonte: Acervo do autor.

Aplicando o conceito do espaço de cores red, blue, green (RGB) para a identificação de
líquens, eliminou-se a banda B da imagem, restando apenas as bandas R e G, que resultam na exibição
da cor amarela. A Figura 11 ilustra o layout da função “Thresholder Color”, sendo a imagem à
esquerda o resultado da segmentação e os gráficos à direita os reguladores das intensidades das bandas
RGB, que variam de 0 a 255.
Figura 11 – Aplicação do filtro com R (0 a 255), G (0 a 255) e B (0).

Fonte: Acervo do autor.
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Portanto, através do “Thresholder Color”, o foi desenvolvida pelo autor a função
“detecLiquens.m” para a segmentação de imagens com critério da exibição da cor amarela. A partir
da imagem original RGB, para melhorar a definição das cores, aplicou-se a função “histeq” para
aumentar o contraste delas. Em seguida, aplicou-se a função segmentadora criada neste trabalho na
imagem original e na imagem contrastada. A dupla aplicação da função “detecLiquens.m” se
demonstra necessária uma vez que nem sempre a utilização de contraste na imagem original garante
a evidência de pixels amarelos, e, portanto, isso complementa o que será identificado na imagem
contrastada. Por fim, exibiu-se as imagens trabalhadas durante o algoritmo. O resultado pode ser
observado na Figura 12.
Figura 12 – Resultado do algoritmo para identificação de líquens: (a) imagem RGB original; (b) imagem
contrastada; (c) imagem original segmentada; (d) imagem contrastada segmentada; (e) somatório das
imagens (c) e (d).

Fonte: Adaptado de Marchant (2014).
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Além da automatização para detecção da presença de líquens, criou-se também a função
“detecFissuras.m” objetivando a detecção de fissuras. Esta é uma metodologia adaptada da
apresentada por Pereira (2015), que consistiu na detecção de bordas com posterior tratamento
morfológico matemático. Contudo, para este trabalho, a metodologia sofreu algumas modificações,
sendo a sequência de passos vista na Figura 13. O resultado do algoritmo é observado na Figura 14.
Figura 13 – Fluxograma para detecção de fissuras.

Fonte: Adaptado de Pereira (2015).

Figura 14 – Resultado do algoritmo para identificação de fissuras: (a) imagem original RGB; (b) imagem
original transformada em escala de cinza; (c) detecção de bordas pelo método de Canny; (d) dilatação das
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bordas detectadas; (e) preenchimento das bordas detectadas e limpeza de itens fora do padrão; (f) erosão da
imagem com as fissuras detectadas.

Fonte: Adaptado de Votorantim Cimentos (2018).
Através das fichas de inspeção, foi possível realizar a inspeção visual detalhada de forma
automatizada para a detecção de fissuras e líquens, e manual para as demais anomalias, descrevendo
suas características. A função “detecFissuras.m”, apesar de demonstrar eficiência na imagem teste,
apresentou resultados insatisfatórios com as imagens da torre, sendo possível através dela o registro
de objetos que não fissuras, como por exemplo a existência de marcas deixadas pelas juntas de fôrmas,
indicando a necessidade de ajustes. A função “detecLiquens.m” trabalhou corretamente, sendo os
resultados obtidos bastante fiáveis.
Por fim, através das anomalias encontradas e registradas na ficha, avaliou-se o estado de
conservação do elemento estrutural. A Tabela 2 aborda as anomalias comumente encontradas em
estruturas de concreto armado. A partir da inspeção visual parcial da Torre do Monte da Virgem,
pode-se aferir que a fachada noroeste da estrutura apresentou as seguintes anomalias: eflorescências
(A7), rugosidade no concreto (A13), desalinhamento da estrutura (A18), proliferação de líquens
(A20), e junta de concretagem (A23).
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Tabela 2 – Lista de anomalias.
CÓDIGO

ANOMALIAS

A1

Destacamento do concreto

A2

Fendilhação

A3

Delaminação

A4

Armadura exposta

A5

Corrosão da armadura

A6

Corrosão de chapas e perfis metálicos

A7

Eflorescência

A8

Manchas de humidade

A9

Manchas de ferrugem

A10

Pinturas indesejadas

A11

Colagens indesejadas

A12

Vegetação indesejada

A13

Rugosidade no concreto

A14

Bolhas de ar

A15

Ninho de brita

A16

Escorrência

A17

Fios indesejados

A18

Desalinhamento da estrutura

A19

Segregação do concreto

A20

Proliferação de líquen

A21

Furo para instalação de equipamentos

A22

Destacamento do revestimento

A23

Junta de concretagem

Fonte: Acervo do autor.

A Tabela 3 aborda as causas das anomalias comumente encontradas em estruturas de concreto.
As principais causas para a ocorrência de manchas de eflorescências estão relacionadas a qualidade
do concreto, e foram identificadas como descalcificação do concreto (C3) ou reação álcalis-sílica
(C24).
O desalinhamento da estrutura pode ser evidenciado por linhas verticais que provavelmente
tenham sido deixadas nas juntas das fôrmas, e por isso, a possível causa para esta anomalia é a má
execução das fôrmas (C1). Além dela, a ocorrência de juntas de concretagem também são ocasionadas
pela má execução das fôrmas (C1), acrescentando a concretagem de grandes volumes de concreto
(C30), caracterizando a execução desta tarefa em mais de um único dia, possibilitando a má aderência
entre os concretos de diferentes idades.
A rugosidade na superfície concreto e proliferação de líquens são anomalias que ocorrem de
forma conjunta, ou seja, através da colonização de agentes biológicos, tais como líquens, é muito
possível encontrar um concreto rugoso. As possíveis causas para a proliferação de líquens é a
submissão da superfície do concreto à humidade (C7) e exposição ao tempo (C11) constantes, juntos
à porosidade do concreto (C29) que permite a penetração de tais agentes biológicos na superfície da
18

estrutura, possibilitando assim a sua proliferação. As possíveis causas para a existência de um
concreto rugoso é a má execução das fôrmas (C1) e/ou má vibração do concreto (C2), e/ou erosão
(C15).
Tabela 3 – Lista de causas.
CÓDIGO

CAUSAS

C1

Má execução das fôrmas

C2

Má vibração do concreto

C3

Descalcificação do concreto

C4

Corrosão da armadura

C5

Carbonatação

C6

Penetração de cloretos

C7

Humidade

C8

Falta de manutenção

C9

Falta de recobrimento

C10

Erro de projeto

C11

Exposição ao tempo

C12

Retração plástica do concreto

C13

Escorrência de água

C14

Impacto físico

C15

Erosão

C16

Presença de vazios no concreto

C17

Vandalismo

C18

Falta de concreto asfáltico na junção da calçada e elemento estrutural

C19

Má execução ou qualidade da argamassa colante

C20

Erro na escolha dos componentes do concreto

C21

Erro de execução

C22

Armadura insuficiente

C23

Uso indevido

C24

Reação álcalis-sílica

C25

Assentamento plástico

C26

Fadiga da estrutura

C27

Lançamento incorreto do concreto

C28

Retração do concreto

C29

Porosidade do concreto

C30

Grande volume

Fonte: Acervo do autor.

A partir da fachada subdividida em painéis e de todas as anomalias encontradas, avaliou-se o
estado de conservação de cada painel segundo critérios de natureza, estado de desenvolvimento,
extensão atual da anomalia, função do elemento estrutural analisado, e consequência das anomalias
para outros elementos constituintes do sistema estrutural. Para todos os painéis, o desenvolvimento,
extensão e consequência foi atribuída nota 1, enquanto para os demais critérios foi conferida nota 0.
19

Com isso, os painéis que constituem a fachada noroeste apresentaram todos um estado de conservação
EC3, observado na Figura 15.
Figura 15 – Mapa de estado de conservação da estrutura.

Fonte: Acervo do autor.

A partir da avaliação de cada painel constituinte da fachada, é possível avaliar de forma
globalizada que a estrutura se apresenta em um estado de conservação EC3, ou seja, um estado de
conservação mau, necessitando de intervenções a médio prazo que visem uma reparação a nível de
durabilidade dos componentes, o que também justifica a não necessidade de alertas. Este estado de
conservação condiz com a estrutura, uma vez que as anomalias apresentadas não comprometem sua
funcionalidade e segurança, entretanto, se faz necessária sua manutenção periódica visto que sua
idade é de 24 anos após o término de sua construção e ela não sofreu nenhuma intervenção a respeito
durante este período.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da realização de estudos relacionados a inspeções visuais em estruturas através do
uso de VANT, foram pesquisados artigos e trabalhos relacionados ao tema. Neste trabalho, foi
apresentado um fundamento teórico sobre o assunto a respeito da metodologia tradicional de
inspeção, legislação para uso de VANT e processamento digital de imagens.
Em contraste a esta nova metodologia de inspeção, foi descrito o procedimento mais
tradicional utilizado para a realização de inspeções visuais, como o método mais manual que utiliza
registros fotográficos e anotações manuais in loco, que em seguida são analisados, para então avaliar
o estado de conservação da estrutura. Entretanto, com o avanço da engenharia, algumas estruturas
tornaram-se inacessíveis ou simplesmente não apresentam condições seguras para o inspetor. Por
isso, a utilização de tecnologias que possibilitem o acesso visual da estrutura vem ganhando
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importância em pesquisas e na criação de metodologias, como a utilização de VANT vista neste
trabalho.
Visto a aplicabilidade do uso de um Matrice 600 Pro na inspeção visual da Torre do Monte
da Virgem, esta tarefa tornou-se possível e foi realizada de forma satisfatória, uma vez que foi
possível concluir a tarefa e atender aos objetivos traçados. Por se tratar de uma Torre de
telecomunicações, a utilização do VANT representou a diminuição de exposição do ser humano a
realização de atividades perigosas de trabalho, como por exemplo, a inspeção através de rapel na
estrutura e exposição ao campo eletromagnético gerado pelos equipamentos de telecomunicações.
Entretanto, a utilização de VANT apresentou algumas limitações, tais como a utilização do
equipamento depender do tempo, não podendo ser utilizado em dias chuvosos ou com fortes rajadas
de ventos. Além disso, para manuseá-lo faz-se necessário a utilização de operadores habilitados e
familiarizados com o equipamento, devendo possuir algum tipo de treinamento, sendo necessário a
utilização de pelos menos duas pessoas para manuseá-lo e observá-lo. Apesar da adoção deste
equipamento tornar algumas situações de trabalho menos inseguras, a utilização deste tipo de
aeronave também apresenta suas situações de risco particulares, como por exemplo, a utilização dela
em locais sem nenhuma concentração de pessoas no caso de queda.
A utilização de processamento de imagens digitais mostrou-se de grande valia para a
realização de inspeções visuais. Através dela conseguiu-se automatizar algumas tarefas, como por
exemplo, a detecção de anomalias presentes na estrutura, o que contribui para a redução de tempo na
inspeção. Com o software PIX4Dmapper foi possível a criação de um modelo 3D da torre, e
posteriormente, a extração de imagens da mesma para analisar de forma minuciosa as patologias
vistas. Com o MATLAB, é possível a criação de programas que detectem as anomalias a partir das
imagens extraídas do modelo 3D. Isso foi feito neste trabalho através da criação das funções
“detecFissuras.m” e “detecLiquens.m”, cujos objetivos foram respectivamente a detecção de fissuras
e líquens na superfície da estrutura de concreto.
Para trabalhos futuros que abordem esta temática, sugere-se a criação de programas
computacionais que sejam capazes de detectar automaticamente as demais anomalias não
desenvolvidas neste trabalho. Além disso, sugere-se ajuste da função utilizada para a captação de
fissuras, uma vez que a desenvolvida neste trabalho apresentou algumas falhas. A inspeção de mais
partes da estrutura da Torre do Monte da Virgem contribuirá para resultados mais significativos na
validação do estado de conservação global da estrutura. A utilização de um voo automatizado que
seja capaz de voar autonomamente também seja melhor para a criação de um modelo com maior e
melhor sobreposição de imagens na sua construção.
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