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RESUMO 

A construção civil é um dos pilares que sustentam o avanço da sociedade. Compondo tais 

avanços surgiram, no decorrer da história, produtos, técnicas e todo um conjunto de 

ferramentas com a finalidade de impulsionar nossa sociedade através da engenharia. Entre 

estes surgiu o conceito de SHM (Structural Health Monitoring), cujo principal objetivo é 

monitorar toda e qualquer mudança que uma estrutura possa apresentar, com a finalidade de 

verificar possíveis dados sobre a integridade desta estrutura. Os sistemas de SHM se apoiaram 

fortemente no uso  de sensores e dispositivos de monitoramento específicos para este fim, o 

que tornava tais sistemas com um custo muito elevado. Decorrente das conquistas 

tecnológicas começou-se a pesquisar outras formas mais simples e baratas no monitoramento 

de estruturas, entre várias abordagens, o uso de captação de imagens de estruturas a fim de 

realizar análises de forma não intrusiva. Tais técnicas fazem uso de Visão Computacional, 

tendo como base algoritmos de Deep Learning para fazer esta tarefa. Este trabalho tem por 

finalidade aplicar tais técnicas e metodologias levantadas em pesquisas na área, a fim de 

desenvolver uma aplicação prática para detecção de rachaduras em paredes de alvenaria, 

fazendo o uso de imagens de tais estruturas.  

Palavras-chave: Deep Learning; Structural Health Monitoring; Computer Vision; Detecção; 

Alvenaria.  
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MOTIVAÇÃO 

A vida útil de qualquer construção está na sua manutenção periódica, visto que todo e 

qualquer material sofre mudanças com o tempo, seja dilatação, efeitos de trepidação, clima e 

outros fatores que acabam impactando na preservação de uma estrutura (BALAGEAS, 

FRITZEN, 2006). Somente no Brasil, tem-se vários casos de desabamentos, sejam estes obras 

públicas (GLOBO G1, 2021) ou privadas (GLOBO G1, 2022), caso de danos estruturais que 

acabam causando até mesmo a perda de vidas. Muitos desses casos são resultados de 

investimentos em materiais de baixa qualidade (Correio do Povo, 2010) ou mesmo por 

negligência com a manutenção da construção (Correio Braziliense, 2021). Sabe-se que muitas 

das obras públicas que acabam acometendo em desastres são frutos de negligência e falta de 

manutenção periódica, fato este não exclusivo do Brasil (Jovem Pan, 2020). Por mais que 

muitos municípios estejam aprovando leis municipais para vistorias, seja com a finalidade de 

assegurar qualidade na obra empreendida ou mesmo de manutenção preventiva de obras 

públicas (Correio do Estado, 2019), isto ainda não é uma realidade na esfera federal. Como 

apontado no documento do XIX COBREP (MATOS JR. et al., 2017), somente um projeto de 

lei tramita no senado.  

Com o intuito de fornecer um controle e análises não intrusivas em inspeções 

aeroespaciais, civis, e mecânicas, formou-se o conceito de SHM (Structural Health 

Monitoring).  A SHM foca em manter uma análise constante de uma estrutura, seja através da 

captação de dados de sensores ou de outras ferramentas eletrônicas (KAYA; SAFAK, 2014). 

Até certo tempo, como apontado por Ozer e Feng (2022), os custos para se manter um sistema 

de SHM não eram de baixo investimento, dependia-se do uso de sensores sensíveis e pessoal 

especializado no uso de tais ferramentas. Graças aos avanços que surgiram na área da 

engenharia e da computação, hoje dispõe-se de vários tipos de dispositivos com a finalidade 

de auxiliar no monitoramento e manutenção de obras de engenharia. Mesmo smartphones já 

possuem muitos dos recursos que podem ser empregados em sistemas SHM (OZER; FENG, 

2022). Este avanço tecnológico proporcionou levar a SHM para outro patamar, onde vem 

sendo adotado amplamente nas duas últimas décadas (YE et al., 2019).  

A pesquisa por uso de técnicas computacionais, especialmente as voltadas para o uso 

de inteligência artificial (IBM, 2022), como  o caso de Deep Learning (GOODFELLOW et 



al., 2016), tem procurado fornecer meios não intrusivos no emprego de análise de estruturas. 

Trabalhos como os apresentados por Wang et al. (2019) que emprega técnicas de Deep 

Learning em imagens capturadas por dispositivos móveis (ou mesmo câmeras estáticas) para 

observação e deteção de danos em construções históricas. Outros trabalhos sugerem um 

modelo de Deep Learning para detecção de danos em estruturas de concreto, como é o caso 

do modelo apresentado por Flah et al. (2020).  Jr. et al. (2019) também apresenta um overview 

sobre conjuntos de técnicas de Visão Computacional (Intel, 2021) utilizando-se de imagens, 

ou mesmo vídeo, obtidas através de câmeras estáticas ou drones. YE et al. (2019) faz um 

compilado de vários trabalhos que visam o emprego de Deep Learning no processamento de 

imagens para controle e auxílio na manutenção de estruturas. 

Visando a necessidade de um sistema não intrusivo e de custo relativamente baixo em 

relação ao controle periódico do estado de estruturas públicas, este trabalho tem como 

finalidade realizar uma aplicação prática, com base nos trabalhos encontrados. Aplicando uma 

das técnicas estudadas,  comparando com os achados de diversos autores, tendo como fonte 

de dados o processamento de imagens obtidas por câmeras. Sendo assim, ser capaz de 

detectar rachaduras em paredes de alvenaria, possibilitando no futuro uma forma de observar 

a progressão de rachaduras. 



OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma aplicação que utilize-se de técnicas 

de Deep Learning para detecção de rachaduras em paredes de alvenaria através de captura de 

imagens. 

Objetivos específicos 

● Validar projetos de pesquisa que apresentaram modelos de algoritmos e técnicas que 
fazem uso de deep learning, para detecção de rachaduras através de captura de 
imagens. 

● Verificar qual dos trabalhos apresenta os melhores resultados, comparando recursos 
utilizados e resultados obtidos. 

● Analisar a melhor forma de fazer a captação de imagens, se via streaming de vídeo ou 
fotos. 

● Desenvolver uma aplicação que faça uso dos itens estudados a fim de servir como 
modelo de uma aplicação real. 

● Validar a aplicação desenvolvida. 



METODOLOGIA 

  

Este projeto foca no desenvolvimento de uma aplicação, como seu objetivo, o que 

torna este trabalho de natureza aplicada, com base na análise de trabalhos apresentados e na 

aplicação dos modelos de Deep Learning utilizados por tais trabalhos. 

 Por se tratar de um trabalho que busca escolher, dentre todos os materiais pesquisados, 

o que apresenta o melhor resultado para o objetivo final deste, o mesmo aplicará uma 

abordagem qualitativa em sua pesquisa. Será necessária a consulta de profissionais com 

conhecimento de domínio para auxiliar em definir quais técnicas apresentam um melhor 

resultado. O profissional requisitado será um engenheiro, visto que somente alguém técnico 

na área pode auxiliar no processo de avaliação dos resultados apontados pela aplicação, ou 

seja, validar se o que foi encontrado realmente se encaixa no perfil de uma rachadura ou é 

somente uma falha superficial na estrutura da parede. O projeto não tem como finalidade 

identificar se uma rachadura fornece perigo para a construção ou mesmo classificar uma 

rachadura como níveis de intensidade e/ou gravidade. 

 Os procedimentos técnicos para este trabalho serão bibliográficos e experimental. 

Bibliográficos pois este trabalho irá se basear em pesquisas já realizadas sobre o assunto 

pesquisado, sua fonte primária são artigos científicos, dos quais sairá a aplicação prática do 

mesmo. Dentre outros materiais consultados tem-se a vasta bibliografia relacionada a Deep 

Learning. Também será preciso realizar consulta em materiais de engenharia, a fim de auxiliar 

com a base teórica sobre estruturas de alvenaria e seus principais problemas e conceitos no 

emprego de SHM. 

 Experimental, pois o foco inicial é selecionar os modelos que obtiveram melhor 

resultados em relação a taxa de sucesso na detecção de rachaduras e avarias em estruturas – 

pois muitos dos trabalhos já pesquisados não tem um foco somente em paredes de alvenaria, 

mas em edificações de concreto. Serão então aplicados os modelos selecionados no problema 

específico, a detecção de rachaduras em paredes de alvenaria. O modelo que apresentar o 

melhor resultado será então selecionado como base para desenvolver a ferramenta aqui 

proposta. Como se trata da aplicação prática de trabalhos pesquisados, o projeto fará uso dos 

datasets de imagens apresentados em tais trabalhos. Também será analisado, por parte do 



autor, qual a melhor forma de trabalhar o input de dados, se por streaming de vídeo, captura 

de imagens periódicas ou sequenciais. 
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