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RESUMO

Trabalho de Graduação- Engenharia de Redes de Comunicação (UnB)

Título: Aplicativo Mobile de Parametrização e Precificação de Reparos de Buracos Viários no DF
Autor: Lucas Willian de Oliveira Rosa
Orientador: Prof. Dr. Georges Daniel Amvame Nze

Um problema recorrente em todo o território nacional consiste no desenvolvimento, por

parte  dos  órgãos  públicos,  de  vias  de  baixa  qualidade  que  consequentemente  dão  origem  a

buracos. Nos últimos 10 anos a frota de veículos presentes no Brasil praticamente dobrou [1],

apontando para a necessidade de manutenção regular da pavimentação das pistas. No geral, os

buracos trazem prejuízos significativos aos usuários das vias públicas, podendo até mesmo causar

acidentes  graves.  Um  segundo  fator  em  análise  é  a  falta  de  transparência  quanto  ao  custo

associado  às  operações  de  tapa-buracos,  de  sorte  que  poucas  pessoas  têm  consciência  do

dispêndio  de  recursos  no  processo  de  repavimentação  de  uma  fissura.  Diante  disso,  faz-se

necessário a utilização de técnicas que identifiquem os buracos e possam também estimar o custo

aproximado de suas tapagens. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de criar um aplicativo Android capaz de mapear

e estimar o preço associado a um buraco no processo de tapação. A ideia básica é prover uma

plataforma capaz de interagir de uma maneira intuitiva com o utilizador de forma a coletar dados

que  possam  ser  compartilhados  com  todos  os  usuários  para  construir  uma  base  de  dados

consolidada. 

Para estimar o custo de um buraco,  será proposto  um algoritmo de processamento de

imagem, baseado no modelo consagrado de câmera pinhole, a fim de obter as suas dimensões,

para  usá-las  como  base  para  determinação  dos  preços  dos  elementos  necessários  em  sua

reparação. As informações das coletas, por sua vez, serão divulgadas aos usuários por meio de um

mapa, possibilitando a sua visualização física, geográfica, bem como o custo básico. 

Este trabalho apresenta todas as etapas desenvolvidas no processo de implementação da

aplicação, abordando os aspectos teóricos utilizados como base e a metodologia de composição do

projeto. Os resultados foram obtidos por meio de uma repetição de testes, realizada três vezes,

calculando-se o erro quadrático médio, o qual apresentou-se como sendo igual a 0,001167. Esse

valor é consideravelmente baixo, demonstrando a efetividade da solução.

Como trabalhos futuros, deseja-se aumentar a automatização da detecção de buracos, e

integrar essa solução com métodos estatísticos de acompanhamento, e ainda associá-la a um drone

para mapeamento. 
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ABSTRACT

Undergraduation Work- Communication Networks Engineering (UnB)

Title: Mobile Application for Parametrization and Pricing of Potholes on Repair Process in DF
Author: Lucas Willian de Oliveira Rosa
Advisor: Prof. Dr. Georges Daniel Amvame Nze

A recurring problem in the whole national territory is the development of low quality roads

by public agencies, that consequently bring the development of potholes. In the last 10 years, the

vehicle  fleet  in  Brazil  has  practically  doubled  [1],  pointing  to  the  need  of  regular  paving

maintenance. In general, the potholes cause significant damages to the users of the public roads,

and can even cause serious accidents. A second factor under analysis is the lack of transparency

regarding the cost associated with the operations of the pothole-cover, considering that few people

are aware of the expense of resources in the process of resurfacing a fissure. In view of this, it is

necessary to use techniques that identify the holes and can also estimate the approximate cost of

their coverage.

This work was carried out with the objective of creating an Android application capable of

mapping and estimating the price associated with a pothole in the capping process. The basic idea

is to provide a platform capable of interacting intuitively with the user in order to collect data that

can be shared with all users to build a consolidated database.

To estimate the cost of a hole, an image processing algorithm based on the pinhole camera

model will be proposed, in order to obtain its dimensions and use them as a basis for determining

the prices of the necessary elements in their  repair.  The collected information,  in turn, will  be

disseminated to the users through a map, allowing their physical and geographic visualization, as

well as their basic cost.

This paper present all the steps developed in the implementation process of the application,

addressing the theoretical aspects used as basis and the methodology of composition of the project.

The results were obtained by means of a repetition of tests performed three times, calculating the

mean square error, which was presented as 0.001167. This value is considerably low, demonstrating

the effectiveness of the solution.

As future work, we want to increase the automation of pothole detection, and integrate this

solution with statistical tracking methods, and also associate it with a drone for mapping.
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO

Este capítulo visa a apresentação do 

contexto do trabalho, com as motivações, 

objetivos, desenvolvimentos recentes e 

estrutura do texto deste trabalho

1.1. Motivação:

Diante do crescimento significativo da quantidade de veículos no Brasil, um ponto que tem

ganhado relevância no contexto social diz respeito a situação precária de diversas vias e rodovias

que  estão  espalhadas  pelas  cidades.  Por  todo  o  território  nacional  é  possível  ver  o  descaso

governamental com a população, sendo notável a presença de pistas de baixa qualidade, de sorte

que,  frequentemente,  surgem as  presenças  dos  temíveis  buracos.  A má gestão  com o  dinheiro

público tem gerado rodovias de condições deploráveis,  vias esburacadas e mal pavimentadas,  e

consequentemente, criado um risco desnecessário aos motoristas que as utilizam diariamente. 

A importância das vias e rodovias no Brasil pode ser facilmente notada acompanhando os

números de pesquisas que analisam o crescimento de seus usuários. De acordo com a pesquisa

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [1], em 10 anos o número

de carros no Brasil cresceu de forma expressiva, sendo que a frota brasileira mais que dobrou,

passando de 24 milhões para aproximadamente 50 milhões de veículos. Tal crescimento deve ser

acompanhado pelos órgãos governamentais a fim de que seja provido pistas de qualidade para a

crescente quantidade de usuários. 

Devido  a  má  qualidade  das  pistas  entregues  à  população,  uma  alternativa  comumente

utilizada é a do reparo, em que pequenos trechos são refeitos a fim de consertar determinada fissura

ou prejuízo. Ainda há um fator importante nisso tudo, considerando que “a má conservação das

rodovias/vias  não somente  impacta  de  forma  negativa  a  economia  como gera  um processo  de

‘antieconomia’, ou seja, o volume poupado em serviços de manutenção de qualidade no momento

adequado resulta em acréscimos em gastos futuros” [2]. 

Uma prática que tem se tornado bastante comum nos processos de licitação para obras de

infraestrutura urbana é o elevado preço dos projetos, os quais têm consumido recursos públicos de

uma maneira alarmante. Diante da falta de informação e da falta de transparência, a população, em

geral, não acompanha os projetos e tão pouco o dispêndio financeiro para os tais. 

Operações  tapa-buracos  estão  espalhadas  em  todas  as  cidades  e  isso  motivou  o

desenvolvimento  deste  projeto,  visto  que  é  importante  que  se  tenha  uma ferramenta  capaz  de
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realizar uma estimativa aproximada dos custos associados a cada buraco presente nas rodovias, de

forma que haja um controle dos recursos públicos. Este projeto visa, acima de tudo, apresentar uma

alternativa  de  fiscalização  dos  órgãos  responsáveis,  de  uma  maneira  simples  e  eficiente:  um

aplicativo mobile. 

1.2. Objetivos

Este trabalho visa a apresentação do desenvolvimento de uma aplicação Android capaz de,

por meio de processamento de imagem, realizar a parametrização de um buraco viário, estimar o

custo associado ao reparo dele e georreferenciá-lo. A disponibilidade de informações é realizada

também via  a  aplicação Android,  sendo importante  a  presença  de um servidor  que  realiza  um

interfaceamento a fim de que os dados coletados sejam armazenados e disponíveis. 

Portanto,  a  proposta  envolve  quatro  aspectos:  a  parametrização  de  imagem,  obtendo

primordialmente a área de um buraco; a geolocalização, delimitando a localização geográfica de um

buraco; a precificação, com os custos associados ao processo de tapagem do buraco; e, por fim, a

disponibilização dos dados, que diz respeito a interação com o usuário final. 

1.3. Desenvolvimentos Recentes

Existem serviços que assemelham-se à proposta deste projeto, mas não se preocupam em

fazer uma análise do tamanho do impacto dos buracos nas vias públicas, bem como não procuram

precificar  o  reparo  necessário  para  restauração  dos  mesmos.  A maioria  desses  aplicativos  se

preocupam tão somente com a localização física do buraco, funcionando como alerta a usuários ou

a órgãos governamentais responsáveis. A análise destas propostas é importante para que o projeto

tenha uma base clara das concepções semelhantes que estão difundidas, a fim de que isto sirva de

comparativo para o diferencial proposto neste escopo. 

1.3.1) Waze[3]:

De origem israelita, o principal intuito funcional do Waze se baseia em prover serviço de

mapa em tempo-real integrado com o GPS do usuário. É possível relatar acidente, blitz policial,

fluxo de tráfego de carros e também buracos. Apesar de ter um sistema de informações da presença

de buracos em vias públicas, trata-se apenas uma funcionalidade estática e ele não faz nenhum

levantamento adicional de dados.

A figura 1-1 ilustra as opções de alerta que o aplicativo possibilita que seus usuários façam.

No caso dos buracos, o Waze marca no mapa o local onde foi reportado um buraco, de forma que

todos os usuários tenham acesso a tal informação. 
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1.3.2) Buracos Monitor[4]:

O Buracos Monitor é uma ferramenta colaborativa  mobile-based criada no Brasil.  O seu

funcionamento se dá pela geração de alertas do usuário, que emite sua localização GPS e registra o

buraco. Outros usuários podem interagir e confirmar se o buraco realmente existe. Assim como o

Waze, o aplicativo não se preocupa em parametrizar e apresentar propostas de pavimentação em

relação aos buracos.

1.3.3) Tapa Buracos[5]:

É  um  aplicativo  ligado  à  prefeitura  de  Florianópolis,  possuindo  uma  característica

governamental por detrás. Quando é detectado um buraco em vias públicas do município, o usuário

pode registrar o fato através do aplicativo com uma foto dele e enviar para a Central de Gestão de

Conserva Urbana. Essa solicitação será cadastrada no sistema e enviada para a Secretaria de Obras

do Município para, de acordo com as características do problema, programar seu reparo. O processo

todo é manual, mas já prevê uma possibilidade de reparos das vias públicas por parte da prefeitura.

1.3.4) Street Bump[6]:

O Street  Bump é  um projeto  da  prefeitura  de  Boston,  nos  Estados  Unidos.  Voluntários

utilizam o aplicativo móvel para coletar dados acerca das condições das vias públicas enquanto

dirigem. A prefeitura junta os dados e faz um planejamento a longo prazo para investimento em

reestruturação de  problemas identificados.  O usuário não precisa fazer  praticamente nada.  Para

iniciar a captura de dados, o usuário clica em start e o sistema se encarrega de tudo. Utilizando o

acelerômetro,  o  celular  deve  ser  colocado em um lugar  plano e,  a  partir  daí,  geolocalização e

vibrações/variações bruscas são detectadas e os dados coletados. A figura 1-2 ilustra a interface

gráfica do aplicativo, possibilitando gravar uma viagem e ver aquelas já realizadas pelo usuário.
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1.3.5) Pothole Detection and Warning System[7]:

A Land Rover, junto a Jaguar, desenvolveu uma série de sensores que detectam quando um

carro,  com essa  tecnologia,  passa  por  cima  de  um buraco.  Daí,  o  sistema  integrado  ao  carro

compartilha a informação com outros carros, que avisam os demais motoristas. O diferencial desta

tecnologia é a câmera que escaneia o caminho à frente. Além disso, o sistema utiliza informações da

suspensão e do GPS do veículo. Essa tecnologia consegue ser bem automatizada, gerando um log

de dados eficiente e em tempo real para o usuário.

1.4. Estrutura do Texto:

Este  trabalho  consiste  numa  sequência  de  5  capítulos.  No  capítulo  1  vimos  aspectos

introdutórios do projeto. No Capítulo 2 é realizada uma introdução aos conceitos fundamentais para

o desenvolvimento do projeto, sendo uma espécie de fundamentação teórica a fim de que fique

claro os princípios que regem a proposta. Em seguida, o Capítulo 3 descreve a metodologia de

como o protótipo foi  realizado, elicitando os elementos  e recursos de software e hardware.  No

capítulo 4 são mostrados os resultados bem como a análise detalhada desses. Por fim, o capítulo 5

reserva-se a listar as conclusões e considerações finais.
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CAPÍTULO 2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo aborda os fundamentos

por detrás das ferramentas utilizadas ao

 longo do projeto, sendo abordados todos

 os conceitos necessários e importantes

Considerando o objetivo inicial  do projeto,  esta seção trará os fundamentos teóricos por

detrás das tecnologias e recursos utilizados ao longo do projeto. É importante denotar que serão

descritos  os  elementos  realmente  essenciais  para  a  compreensão  da  completude  da  proposta,

portanto,  pequenas  nuances  não serão  trazidas  com detalhes  e,  em alguns  momentos,  somente

citadas. 

Diante  disso,  trataremos  primeiramente  de  conceitos  de  pavimentação  viária.  Como  o

projeto visa trabalhar nessa área, a perspectiva principal é que os materiais e técnicas utilizadas

sejam as mais fidedignas ao caso real. Então, ao longo desta seção serão trabalhados os conceitos de

camadas na pavimentação, materiais utilizados, técnicas de tapa-buracos e análise de custos. Em

segundo lugar, serão trazidos conceitos relacionados ao processamento de imagem, abordando as

imagens  digitais,  processamento  de  imagens  e  o  modelo  de  câmera  adotado  para  o  projeto.

Posteriormente, serão analisados conceitos relacionados à plataforma Android, onde se caminhará

pelas definições fundamentais do sistema, das bibliotecas e dos recursos utilizados. Por fim, serão

apresentados os modelos UML de forma estruturada e clara. 

2.1. Conceitos de Pavimentação Viária:

Com  o  objetivo  de  promover  a  viabilidade  de  tráfego  de  veículos  de  forma  segura  e

confortável, usualmente utiliza-se o sistema de pavimentação para a construção das pistas presentes

em todo o país. De acordo com Bernucci [8], “pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de

espessuras  finitas,  construída  sobre  a  superfície  final  de  terraplanagem,  destinada  técnica  e

economicamente a resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos

usuários melhoria nas condições de rolamento”. 

Os pavimentos se classificam em duas categorias: rígidos e flexíveis, sendo que o primeiro

pode ser denominado como concreto de cimento Portland ou concreto-cimento, e o segundo como

pavimento asfáltico. No âmbito do cenário brasileiro, cerca de 95% das estradas pavimentadas são

de revestimento asfáltico, além de ser também utilizado em grande parte das ruas [8]. Portanto,

analisaremos as pavimentações por esse prisma. 
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Num  sistema  de  pavimentação  há  basicamente  4  camadas  distintas  que  promovem  a

confiabilidade do seu uso, com a característica de prover a rigidez necessária para aguentar os pesos

dos veículos. As camadas, do mais superior para o mais inferior, são respectivamente: camada de

revestimento,  camada de base, camada de sub-base e subleito.  Tal estrutura pode ser notada na

figura a seguir. 

Figura 2-1. Ilustração do sistema de camadas de um pavimento (Fonte: Bernucci, Goretti da Mota, Ceratti, Soares;

2008- Adaptado) [8]

Diante disso, especificamente no sistema de pavimentação asfáltica, no revestimento tem-se

uma camada de ligação (ou  binder) sobreposta por uma camada de rolamento,  a qual é a mais

externa e a que os carros têm contato direto, como pode-se ver na figura 2-2. Como o nome indica,

a  camada  de  rolamento  tem a  característica  de  se  apresentar  lisa,  ou  seja,  sem a  presença  de

deformações ondulatórias ou de fissuras. Olhando de uma perspectiva transversal, a pavimentação

asfáltica apresenta-se da seguinte forma:

 

Figura 2-2. Corte transversal do pavimento asfáltico (Fonte: Bernucci, Goretti da Mota, Ceratti, Soares; 2008) [8]

A fim de propor uma abstração viável ao pleno entendimento do projeto, faz-se necessário

percorrer  por  conceitos  fundamentais  de  pavimentação  viária.  Pelo  escopo  do  trabalho,  não

abordaremos as camadas inferiores ao revestimento asfáltico, considerando que nos buracos viários
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cotidianos somente a superfície que apresenta imperfeições. Certamente, trataremos de elementos

cotidianos mas que raramente são percebidos por suas características. Abordaremos, portanto, os

materiais  básicos de revestimentos asfálticos, as boas práticas de operações tapa-buracos e uma

análise  de  custos  básicos  providos  pelo  DNIT  (Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de

Transportes) [15]. 

2.1.1) Materiais Básicos de Revestimentos Asfálticos:

Num revestimento asfáltico basicamente dois materiais  são utilizados para gerar a lisura

sobre  a  qual  os  carros  trafegam:  ligante  asfáltico  e  agregados.  De  acordo  com  Universidade

Petrobras Recursos Humanos [9], um erro comumente cometido pelas pessoas é a utilização do

termo “asfalto” para denominar “o conjunto de materiais aplicados na pavimentação, ou seja, a

mistura  constituída  por  um ligante  asfáltico  para  pavimentação  (cimento  asfáltico  de  petróleo,

asfaltos diluídos, asfalto modificado ou emulsões asfálticas) com agregados compostos por material

mineral”.  Entretanto,  utilizando um conceito  mais  técnico,  é  importante  fazer  a  distinção entre

asfalto e agregados, portanto, apresenta-se a seguir as características de cada um desses.

2.1.1.1) Ligantes Asfálticos:

Asfalto: 

O  asfalto  “é  um  derivado  de  petróleo  de  elevada  viscosidade,  com  propriedades

impermeabilizantes e adesivas, não voláteis, de cor preta ou marrom. São constituídos basicamente

por  asfaltenos,  resinas  e  hidrocarbonetos  de  natureza  aromática,  solúveis  em  tricloroetileno  e

obtidos por refinação de petróleo, podendo, também, serem encontrados na natureza como depósito

natural (gilsonita) ou associados à matéria mineral” [9]. 

Trata-se de um elemento que possui inúmeras aplicações, desde a agricultura até a indústria.

Mas  uma  das  mais  difundidas  aplicações  desse  composto  é  na  pavimentação.  O  livro

“Pavimentação Asfáltica - Formação Básica para Engenheiros”[8] apresenta duas razões principais

que justifica o uso de asfalto em pavimentações: primeiramente, ele proporciona forte união dos

agregados,  agindo como um ligante  que  permite  flexibilidade  controlável;  por  fim,  o  asfalto  é

impermeabilizante, durável e resistente à ação da maioria dos ácidos, dos álcalis e dos sais, podendo

ser utilizado aquecido ou emulsionado, em amplas combinações de esqueleto mineral, com ou sem

aditivos.

Ainda  de  acordo  com  [8],  no  mercado,  os  seguintes  elementos  são  frequentemente

empregados associados ao material asfáltico, sendo eles o betume, o asfalto e o alcatrão. 

• Betume: comumente é definido como uma mistura de hidrocarbonetos solúvel no bissulfeto
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de carbono;

• Asfalto:  mistura  de  hidrocarbonetos  derivados  do  petróleo  de  forma  natural  ou  por

destilação, cujo principal componente é o betume, podendo conter ainda outros materiais,

como oxigênio, nitrogênio e enxofre, em pequena proporção;

• Alcatrão: é uma designação genérica de um produto que contém hidrocarbonetos, que se

obtém da queima ou destilação destrutiva do carvão, madeira etc.

Conforme Bernucci [8], o asfalto pode ser analisado por algumas propriedades físicas, sendo

todas associadas à susceptibilidade térmica (seu comportamento com a variação da temperatura).

Dentre  as  propriedades,  pode-se  citar:  penetração,  viscosidade,  amolecimento,  ductilidade,

solubilidade, durabilidade, ponto de fulgor, densidade e etc. 

No Brasil, normalmente o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é usado para promover a

ligação e rigidez entre os materiais agregados. Conforme o NTA- Novas Técnicas de Asfaltos [10],

trata-se de um líquido viscoso que se apresenta no estado sólido ou semissólido à  temperatura

ambiente, portando um comportamento termoplástico. Ao ser aquecido, o CAP passa para a forma

líquida e no resfriamento volta ao seu estado original (A figura 2-3 mostra tal comportamento). 

Além disso, no Brasil há uma série de normas que regulam o seu uso, bem como as suas

características.  A tabela  2-1  mostra  os  tipos  de  CAPs  regulamentados  no  Brasil  e  os  seus

detalhamentos. É importante notar também que os diferentes tipos de CAPs servem para diferentes

aplicações, as quais devem ser analisadas detalhadamente a fim de escolher apropriadamente o CAP

mais adequado.

O asfalto  faz  concorrência  direta  à  emulsão  asfáltica,  sendo  que  ambos  apresentam as

propriedades  de  ligação.  A desvantagem do  asfalto  consiste  na  necessidade  de  aquecê-lo  para

utilização. 

Figura 2-3. Cimento Asfáltico de Petróleo (Fonte: NTA- Novas Técnicas de Asfaltos- CAP 50/70) [10] 
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Tabela 2-1. Nova especificação brasileira de cimento asfáltico de petróleo- CAP (Fonte: Bernucci, Goretti da Mota,

Ceratti, Soares; 2008) [8]

Emulsão Asfáltica:

Como vimos, no caso do CAP, para que ele possa desempenhar a sua função de ligar os

agregados e torná-los rígidos é necessário aquecê-lo e após o esfriamento temos a situação desejada.

Uma  solução  bastante  comum  para  evitar  tal  procedimento  é  substituir  o  CAP por  Emulsão

Asfáltica. De acordo com Bernucci [8], “uma emulsão é definida como uma dispersão estável de

dois ou mais líquidos imiscíveis. No caso da emulsão asfáltica (EAP) os dois líquidos são o asfalto

e a água”. Considerando isso, a emulsão é um composto óleo-água, tipicamente na proporção de

60% para 40% respectivamente. 

Na pavimentação o seu uso consiste, conforme  Bernucci [8], em “provocar a ruptura ou

quebra do equilíbrio frágil  da mistura óleo-água,  deixando os glóbulos livres para se reunirem,

resultando na reconstituição do asfalto residual, que tanto quanto possível deve ser igual ao original

antes  da  emulsificação”.  Nessa  característica  específica  é  que  a  emulsão  funciona  como  um
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elemento ligante, produzindo propriedades similares a do CAP, ou seja, ela promove a aderência e

impermeabilização entre este revestimento e a camada subjacente. 

Um balanço importante que deve ser feito, o qual apresenta um elemento crítico para o

desempenho da emulsão, é entre a velocidade de rupta e estabilidade da emulsão. A emulsão deve

apresentar uma estabilidade adequada para o tempo em que ela está sob transporte ou estocagem.

Mas além disso,  ela  também deve apresentar  um tempo de ruptura adequado para um tipo de

serviço [8]. Logo, sua composição deve levar em consideração tal fator, de forma que há diferentes

tipos de emulsões para diferentes tipos de serviços. 

De acordo com Bernucci [8], há várias vantagens ao se adotar a emulsão asfáltica como o

elemento ligante numa pavimentação. Primeiramente, trata-se de um processo a frio, diferentemente

do CAP que precisa ser aquecido a uma certa temperatura. Além disso ela não produz poluição

química, sendo menos nociva à natureza e ao ser humano. Ela é facilmente estocável possibilitando

também um maior tempo de armazenamento. Uma outra característica é que ela propicia elevada

adesividade  e  versatilidade  quanto  ao  clima.  A emulsão  também poupa energia  por  não haver

consumo de combustíveis na manipulação,  estocagem e transporte.  Por fim, a emulsão permite

grandes volumes de material e equipamentos de baixo custo e fácil operação. 

As  aplicações  da  EAP  são  as  mais  variadas.  Ela  pode  ser  utilizada  tanto  para  o

rejuvenescimento ou revitalização de pavimentos degradados, quanto para pavimentos novos. Elas

também podem ser usadas no processo de impermeabilização do solo, ou no preparo de fundações,

alicerces [10]. De fato, a emulsão asfáltica possui uma variedade de utilidade, estando presente nas

grandes  e  pequenas  obras  viárias.  Esse  projeto  está  focado  especialmente  nas  operações  tapa-

buracos e analisaremos o papel das emulsões nesses processos. 

Como pode-se notar, além das grandes vantagens e das mais diversas aplicabilidades, a EAP

é um componente poderoso e robusto no âmbito da pavimentação. Não é sem razão que a EAP é

largamente  utilizada  no  processo  de  construção  de  pistas  e  principalmente  em operações  tapa-

buracos,  como  será  demonstrado  na  seção  3.  Neste  projeto,  considerando  que  trataremos

especificamente  do  sistema de  retoque em pequenas  partes  degradas  nas  pistas,  a  EAP será  o

elemento utilizado na análise dos custos. 

A figura 2-4 denota a característica física da EAP, sendo ela menos densa do que o CAP

devido ao fato de parte de seu composto ser aquoso. A norma brasileira, que regula o uso da EAP, é

apresentada na tabela 2-2, sendo que ela é divida em diferentes classes, definidas observando 3

parâmetros:  tempo  necessário  para  que  ocorra  ruptura  (lenta,  média  e  rápida),  teor  do  asfalto

presente na emulsão e a carga iônica [8]. A título de exemplo, temos que a emulsão RR1C diz

respeito a emulsão de Ruptura Rápida, catiônica C e com faixa 1 de viscosidade. Esse material
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especificamente  é  amplamente  usado  para  operações  tapa-buracos.  No  Manual  Prático  de

Operações Tapa Buracos da Prefeitura de Belo Horizonte [14], o material determinado para o uso

no processo de pintura de ligação é a emulsão asfáltica do tipo RR1C (o uso de tal manual como

referência  é  justificado  na  seção  2.1.2).  Logo,  pela  popularidade  desse  ligante  e  também pela

regulamentação de seu uso em manuais práticos de tapa buracos,  adotaremos como material de

pintura de ligação a emulsão RR1C, a qual fará parte do processo de estimativa de preços. 

Figura 2-4. Emulsão Asfáltica (Fonte: EE- Escola Engenharia- Emulsão Asfáltica- Passo a Passo da Aplicação) [11] 

Tabela 2-2- Especificação brasileira de emulsões asfáltica catiônicas (Fonte: Bernucci, Goretti da Mota, Ceratti, Soares;

2008) [8]
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2.1.1.2) Materiais Agregados:

De acordo com a norma ABNT NBR 9935/2005 [12], que diz respeito a terminologia dos

agregados, o termo agregado é definido “como material sem forma ou volume definido, geralmente

inerte,  de  dimensões  e  propriedades  adequadas  para  produção  de  argamassas  e  de  concreto”.

Basicamente, o material agregado é usado como base para prover a estruturação de um pavimento,

ou seja, ele é usado na base do revestimento. 

Os materiais agregados podem ser classificados sobre diferentes perspectivas, as quais serão

descritas  a  seguir.  Ele  pode ser  classificado quanto  à  natureza,  quanto  ao tamanho e  quanto  à

distribuição de grãos. A fim de listar suas características, as definições se darão de acordo com

Bernucci [8]:

1) Quanto à natureza:

• Natural:  tal  classificação  inclui  todas  as  fontes  de  ocorrência  natural  e  são  obtidos  por

processos  convencionais  de desmonte,  escavação e  dragagem em depósitos  continentais,

marinhos, estuários e rios. São exemplos os pedregulhos, as britas, os seixos, as areias etc.

• Artificial:  são  resíduos  de  processos  industriais,  tais  como a  escória  de  alto-forno e  de

aciaria, ou fabricados especificamente com o objetivo de alto desempenho, como a argila

calcinada e a argila expandida

• Reciclado: nessa categoria estão os provenientes de reúso de materiais diversos.

2) Quanto ao tamanho:

• Graúdo: é o material  com dimensões maiores do que 2,0mm, ou seja,  retido na peneira

número 10. São as britas, cascalhos, seixos etc.;

• Miúdo:  é  o  material  com dimensões  maiores  que 0,075mm e menores  que 2,0mm. É o

material que é retido na peneira de número 200, mas que passa na de abertura número 10.

São as areias, o pó de pedra etc.;

• Material de enchimento (fíler): é o material onde pelo menos 65% das partículas é menor

que  0,075mm,  correspondente  à  peneira  de  número  200.  Por  exemplo,  cal  hidratada,

cimento Portland etc.

3) Quanto à distribuição de grãos:

• Agregado  de  graduação  densa  ou  bem-graduada:  é  aquele  que  apresenta  distribuição

granulométrica contínua, próxima à de densidade máxima;

• Agregado de graduação aberta: é aquele que apresenta distribuição granulométrica contínua,

mas com insuficiência de material fino (menor que 0,075mm) para preencher os vazios entre

as  partículas  maiores,  resultando  em  maior  volume  de  vazios.  Nas  frações  de  menor

tamanho a curva granulométrica é abatida e próxima de zero;

24



• Agregado de graduação uniforme: é aquele que apresenta a maioria de suas partículas com

tamanhos em uma faixa bastante estreita. A curva granulométrica é bastante íngreme;

• Agregado  com graduação  com degrau  ou  descontínua:  é  aquele  que  apresenta  pequena

porcentagem de agregados com tamanhos intermediários, formando um patamar na curva

granulométrica  correspondente  às  frações  intermediárias.  São  agregados  que  devem ser

adequadamente  trabalhados  quando  em  misturas  asfálticas,  pois  são  muito  sensíveis  à

segregação.

No processo de operações tapa-buracos, o material mais comum utilizado corresponde às

misturas usinadas. Trata-se de um material amplamente difundido e também com custos razoáveis.

Também no Manual Prático de Operações Tapa Buracos da Prefeitura de Belo Horizonte [14], o

material recomendado para o preenchimento de um buraco consiste numa mistura usinada, portanto

descreveremos somente este material, por ser ligado às características do projeto. 

Misturas Usinadas:

As misturas usinadas, ou misturas a quente, consistem num agregado associado a um ligante

em  usina  estacionária  e  transportada  por  um  caminhão  até  a  pista,  que  é  lançada  por  um

equipamento denominado vibroacabadora (figura 2-5), responsável pela compactação e compressão

de forma a produzir uma estrutura estável e resistente às variações de tráfegos possíveis. Além da

vibroacabadora, é possível utilizar um compactador de menor porte para operações de revestimento

pequenos.  

Conforme o livro Pavimentação Asfáltica- Formação Básica de Engenheiros [8], um dos

tipos  de  misturas  usinadas  mais  empregados  no  Brasil  é  “o  concreto  asfáltico  (CA)  também

denominado  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  (CBUQ).  Trata-se  do  produto  da  mistura

convenientemente  proporcionada  de  agregados  de  vários  tamanhos  e  cimento  asfáltico,  ambos

aquecidos  em  temperaturas  previamente  escolhidas,  em  função  da  característica  viscosidade-

temperatura do ligante”.

Figura 2-5. Vibroacabadoras (Fonte: Delta Maq- Vibroacabadoras) [13] 
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As misturas usinadas a quente podem ser classificadas também de acordo com a disposição

dos seus grãos. Elas podem ser do tipo densa, aberta e descontínua, conforme indicado na figura 2-

6. De acordo com Bernucci [8], as misturas de graduação densa possuem uma curva granulométrica

contínua e bem-graduada, de forma a proporcionar um esqueleto mineral com poucos vazios, visto

que os agregados de dimensões menores preenchem os vazios dos maiores. Já as de graduação

aberta possuem uma curva granulométrica uniforme com agregados quase exclusivamente de um

mesmo tamanho, de forma a proporcionar um esqueleto mineral com muitos vazios interconectados.

Por fim, as de graduação descontínua apresentam uma curva granulométrica com proporção dos

grãos  de  maiores  dimensões  em  quantidade  dominante  em  relação  aos  grãos  de  dimensões

intermediárias, completados por certa quantidade de finos, de forma a ter uma curva descontínua em

certas peneiras. Para âmbito de revestimento de buracos o tipo de granulação tipicamente usada é a

densa, na qual se enquadra o concreto asfáltico ou CBUQ. Portanto esse tipo de material que será

usado  também na  composição  de  materiais  para  o  projeto  de  tapa-buracos,  considerando  que

“Concretos  asfálticos  densos  são as  misturas  asfálticas  usinadas  a  quente mais  utilizadas  como

revestimentos asfálticos de pavimentos no Brasil” [8]. 

Figura 2-6. Tipos de Misturas Usinadas (Fonte: Bernucci, Goretti da Mota, Ceratti, Soares; 2008) [8]

2.1.2) Boas Práticas de Operações Tapa-Buracos

A  elicitação  das  boas  práticas  relacionadas  às  operações  de  tapa-buracos  serão

especialmente baseadas na referência [14], refente à prefeitura de Belo Horizonte, a qual buscou

promover uma unificação dos processos para manutenção da qualidade dos trabalhos desenvolvidos

na cidade. Esse manual prático é referência nacional, sendo utilizado como base em cidades de São

Paulo e também como bibliografia em diversas disciplinas ofertadas em universidades federais.

Pelo  fato  de  não  haver  um  manual  específico  desse  para  Brasília,  adotaremos  como

referência  a  da  capital  de  Minas  Gerais,  especialmente  pela  sua  consistência  e  consagração.

Falaremos acerca dos equipamentos utilizados, dos materiais de proteção, dos materiais utilizados

no revestimento asfáltico e, por fim, no procedimento executivo de revitalização da estrutura.
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2.1.2.1) Equipamentos Utilizados[14]:

Dentre os equipamentos listados no manual, aqueles que são indispensáveis para a tapagem

de um buraco são as chibancas ou picaretas (1), vassouras (2), pás (3), enxadas, carrinhos de mão,

rastelos (4), baldes (5), regadores (6), termômetros de haste (7), compactador vibratório manual, ou

portátil  do tipo CC800 ou equivalente (8),  e a  serra de corte de concreto/asfalto  (9).  Todos os

materiais citados encontram-se na figura abaixo, com exceção do carrinho de mão e da enxada. 

Figura 2-7. Equipamentos essenciais para tapar buracos (Fonte: pesquisa)

2.1.2.2) Equipamentos de Proteção[14]:

No que tange aos operadores do trabalho, há dois aspectos de proteção,  um relativo ao

coletivo e outro ao individual. É importante que ambos elementos sejam fielmente levados a sério

para evitar acidentes e eventualidades negativas.

A fim de promover a segurança de todos aqueles que se utilizam das vias públicas, bem

como  a  dos  trabalhadores,  a  sinalização  é  fundamental  para  assegurar  a  atenção  de  todos  os

envolvidos, assim como a delimitação do espaço ocupado para a operação, sendo que ela deve ser

feita de uma maneira cautelosa. O manual delimita o uso de no mínimo duas placas de sinalização e

de oito  cones  plásticos  coloridos  com altura de 74 cm. Tais  equipamentos  se  associam com o

conjunto de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

Passando  agora  para  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  os  materiais

necessários, obrigatório por lei específica, para cada trabalhador são: uniforme completo, botina,

óculos, luvas de raspa, protetor auricular e capa de chuva para uso eventual no período chuvoso.

2.1.2.3) Materiais Utilizados No Revestimento Asfáltico[14]:

• Pintura de ligação: Como já foi elicitado na seção 2.1.1, o material utilizado para promover

a ligação do agregado é a  emulsão asfáltica RR1C. O manual  alerta  que o RR1C deve

chegar no estado puro até o local da aplicação para só então ser diluído com água. Além
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disso, a diluição deve ser de no máximo 20% e a taxa de aplicação deve ser de 0,8/m² a

1,0/m². A emulsão deve atender às especificações do DNIT 145/2010 – ES.

• Revestimento: Também como dito  anteriormente  na  seção 2.1.1.2,  o  material  agregado

utilizado  no  revestimento  consiste  numa  mistura  usinada,  especialmente  a  de  Concreto

Betuminoso  Usinado  a  Quente  (CBUQ)  ou  Pré-Misturado  a  Frio  (PMF),  de  graduação

densa.  Além  disso,  o  manual  especifica  o  uso  do  CBUQ  faixa  C,  a  qual  é  utilizada

especialmente  para  a  camada  de  rolamento,  ou  seja,  aquela  a  qual  os  carros  estão

diretamente em contato  (a  tabela  2-3 diferencia  as  faixas  de CBUQ).  A composição  da

mistura dos agregados deve atender à especificação do DNIT 031/2006 – ES. Vale ressaltar

também que o tipo  de  peneira  utilizada  para  filtrar  o  agregado deve  também atender  a

norma. Por fim, o manual determina a temperatura do CBUQ em torno de 110° a 177°. 

Tabela 2-3.- Tipos de faixa CBUQ (Adaptado de Bernucci, Goretti da Mota, Ceratti, Soares; 2008) [8] 

• Elementos adicionais: Alguns elementos também são importantes para a operação. Entre

eles estão a água, combustíveis para o compactador e compressor e óleo diesel sendo este

último fundamental  para a  limpeza das ferramentas,  evitando aderência nas camadas de

CBUQ. Tais elementos não são contabilizados individualmente no projeto do aplicativo. Os

elementos principais listados são a emulsão e o agregado, sendo que elementos adicionais se

encontram associados aos custos fixos. 

2.1.2.4) Procedimentos Executivos[14]:

O  manual  traz  uma  sequência  de  passos  para  a  recuperação  de  um  buraco  viário.  A

revitalização  consiste  em 9  etapas  básicas,  as  quais  são  repetidas  para  os  diferentes  tipos  de

espessuras de pistas. As diferenças de operação para diversas espessuras se fixa tão somente no tipo

de equipamento utilizado para cumprir com determinado ponto. Na lista a seguir, tais circunstâncias

serão demarcadas: 

1) Delimitar a área a ser recortada,  formando uma figura geométrica de lados definidos

(como um retângulo) a fim de criar uma fundura que dificulte a saída da massa asfáltica do

buraco e também para a retirada do material oxidado nas bordas dele.
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2) Recortar o revestimento a ser removido com a utilização de chibancas e picaretas (para

asfaltos  de  até  5cm),  ou  com  a  utilização  de  equipamentos  mecânicos  tipo  martelete

pneumático e/ou serra clipper (para asfaltos de 5 a 15 cm). É fundamental que a face do

recorte faça um ângulo de 90º com o revestimento existente.

3) Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da área esburacada, com

a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão.

4) Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na varrição ou limpeza

com o compressor, retirar todo o pó que estiver solto.

5) Executar  a  pintura  de  ligação  no  fundo  e  nas  paredes  verticais  da  área  recortada,

utilizando emulsão asfáltica tipo RR1C, pura, ou diluída no máximo com 20% (vinte por

centro) de água, de acordo com a seção 2.1.2.3.

6) Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110 ºC e 177 ºC, ou PMF de

graduação  densa  na  temperatura  ambiente,  no  mínimo  três  camadas.  O  preenchimento

deverá  ser  iniciado  5  (cinco)  minutos  após  a  execução  da  pintura  de  ligação  devido  à

necessidade de ruptura da emulsão asfáltica.  Colocar  a 1ª  camada,  máximo de 5 cm de

espessura, nivelando abaixo do pavimento existente. Rastelar e compactar (4 passadas com

compactador tipo placa vibratória). Em seguida preencher uma 2ª ou até uma 3ª camada que

também não deve ser superior a 5 cm cada uma. A aplicação da última camada (3ª ou 4ª)

deverá atingir toda a área pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). No caso, para asfaltos

com mais de 15 cm, faz-se necessário uma camada de material britado anterior ao CBUQ.

7) Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um regador.

Não pode ocorrer formação de poças.

8)  Compactar  o  CBUQ,  promovendo  no  mínimo  4  (quatro)  passadas  na  camada  final,

buscando também obter um acabamento liso.

9) Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas

junções da massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da operação bem varrido.

Tendo em mente todos os processos que envolvem um processo de tapa-buracos, bem como

dos materiais necessários e suas principais características, vamos analisar portanto a composição de

custos a partir de dados fornecidos pelo DNIT. 

2.1.3) Análise de Custos[15]:

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, desenvolveu para o DF, uma
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tabela referencial relativa ao custo associado às operações tapa-buracos. Por meio dessa tabela é

possível obter vários valores que são ligados ao custo fixo de tapagem de buraco. A constituição do

custo está  associado aos gastos com equipamentos,  mão de obra e transporte.  Os valores estão

descritos na tabela 2-4. 

Os equipamentos considerados na tabela são o compactador e a serra para corte de asfalto.

Os demais equipamentos como picaretas, vassouras, pás, enxadas e etc., não são considerados pelo

fato de serem mais cotidianos e facilmente adquiridos, além de que,  todas as empresas da área

possuem tais equipamentos, não havendo necessidade de custos relevantes associados. Já os gastos

com mão de obra estão ligados ao custo horário de trabalho de um servente. Tal valor diz respeito à

força de trabalho estimada para um processo como esse. Por fim, os gastos referentes ao transporte

está associado ao carregamento de material retirado da pista, sendo especificamente necessário um

caminhão basculante de 6 m². 

A tabela não estima o custo ligado aos materiais, ou seja, a emulsão e a massa asfáltica. A

razão disso é porque a estimativa de tais  materiais  se dão em função da área do buraco, logo,

considerando que cada buraco tem uma área diferente, a estimativa para cada um será distinta. 

Tabela 2-4. Composição Analítica de Custos para Tapa Buraco- DF(Fonte: DNIT, Jan. 2017) [15]

2.2. Conceitos de Processamento de Imagem:

Um dos elementos fundamentais neste projeto consiste na manipulação de imagens digitais.

Através  delas  é  possível  obter  informações  preciosas  sobre  determinado  objeto,  logo  faz-se
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necessário  caminhar  por  conceitos  fundamentais  de  digitalização  de  imagens.  É  importante

considerar que para o desenvolvimento do aplicativo, o processo de captura e processamento de

imagem ocorre totalmente no âmbito digital, sendo necessário a tradução de informações do campo

das imagens para abstrações do mundo real.  Para que isso seja  feito,  é  importante entender  os

princípios de imagens digitais, para posteriormente transportá-las para o âmbito da realidade física. 

Portanto, ao longo dessa seção caminharemos através da definição de imagem digital e seus

elementos,  seguido da  sequência  de  passos  para  tratamento  de  imagens  digitais,  e,  finalmente,

olharemos para o modelo de câmera pinhole, o qual é a base prática do projeto. 

2.2.1) Imagens Digitais: 

Sem dúvidas, a visão consiste no mais avançado sentido humano, e, por causa disso, as

imagens possuem um papel tão importante na percepção humana. Dependendo do caso, é possível

haver diferenças gritantes entre imagens que possuem diferentes resoluções. Não somente isso, mas

no âmbito de telefones, as resoluções das telas também fazem parte dos elementos considerados no

momento  de  aquisição  de  um celular.  Hoje  também é  possível  cobrir  quase  completamente  o

espectro eletromagnético, desde ondas gamas até ondas de rádio,  por meio de equipamentos de

imagem.  Pode-se  citar,  por  exemplo,  o  ultrassom,  microscopia  eletrônica  e  imagens  geradas

computacionalmente.  É  evidente  que  o  processamento  de  imagem digital  abrange  um vasto  e

variado campo de aplicações. 

De acordo com Gonzalez e Woods [16], toda imagem pode ser definida por meio de uma

função bidimensional f(x,y) no qual as coordenadas x e y são coordenadas espaciais. Pode-se ainda

definir a amplitude de f, em qualquer par de coordenadas (x,y), como sendo a intensidade ou o gray

level (nível cinzento) de determinado ponto. Quando x, y, e os valores de intensidade de f são todos

finitos,  ou seja, quantidades discretas, chamamos a imagem de uma imagem digital.  Portanto é

possível definir que o campo de processamento de imagem digital refere-se ao processamento de

imagens digitais por meio de um computador digital. 

Além disso, é importante notar que uma imagem digital é composta por um número finito de

elementos,  cada  um  dos  quais  tem  uma  localização  específica  e  valor.  Esses  elementos  são

chamados de elementos de imagem,  pels e  pixels. Pixel é o termo usado mais amplamente para

denotar os elementos de uma imagem digital. De uma maneira mais simples, conforme Curtin [18]

elicita, os pixels de uma imagem consiste nos pontos presentes numa imagem, como as pinturas dos

impressionistas que faziam suas artes por meio de pontos. A próxima figura ilustra a característica

dos pixels numa imagem digital. 
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Figura 2-8. Representação de pixels (Fonte: O tutorial de pixel art. Parte 1- pixelaria) [19]

2.2.2) Processamento de Imagem Digital:

Processamento de imagem digital consiste no tratamento de uma imagem, que vai desde a

sua  obtenção até  a  sua caracterização.  Basicamente  todo sistema de imagem digital,  tais  como

câmeras celulares, máquinas fotográficas e etc., possuem em sua composição o processamento de

imagem. Trata-se de um conjunto de fundamentos essenciais para o funcionamento da tecnologia

digital  de  imagem,  portanto,  de  acordo  com  Gonzalez  e  Woods  [16]  há  10  áreas  ligadas  ao

processamento  de  imagem:  aquisição,  aprimoramento,  restauração,  processamento  a  cores,

wavelets,  compressão,  processamento  morfológico,  segmentação,  representação  e  descrição,  e

reconhecimento. A figura 2-9 ilustra a interligação dessas áreas citadas, as quais serão descritas a

seguir:

Figura 2-9. Áreas de processamento de imagem (Fonte: Digital Image Processing- Gonzalez; E. Woods; 2008) [16]
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• Aquisição: a aquisição de imagem é o primeiro processo, o qual, geralmente, envolve o pré-

processamento  e  o  dimensionamento.  Como o  nome indica,  diz  respeito  a  obtenção da

imagem. Em alguns casos a imagem já é adquirida de forma digitalizada.

• Aprimoramento: consiste  no  processo  de  manipulação  de  uma  imagem  para  que  o

resultado seja mais adequado do que o original para uma aplicação específica. Assim, por

exemplo, um método que é bastante útil para melhorar as imagens de raios-X pode não ser a

melhor  abordagem  para  melhorar  as  imagens  de  satélite  tiradas  por  meio  do  espectro

eletromagnético. Aplicações diferentes requerem manipulações distintas. 

• Restauração: é uma área que também lida com a melhoria da aparência de uma imagem.

No entanto,  ao contrário do aprimoramento, que é subjetivo,  a restauração da imagem é

objetiva, no sentido de que as técnicas de restauração tendem a ser baseadas em modelos

matemáticos ou probabilísticos de degradação da imagem. O aprimoramento, por outro lado,

é baseado em preferências subjetivas humanas em relação ao que se considera um resultado

"bom".

• Processamento a cores: o processamento de imagens a cores é uma área que cada vez mais

ganha importância devido a ampla difusão do uso de imagens digitais através da Internet. A

cor pode ser usada para extrair características de interesse em uma imagem. 

• Wavelets: são a base para representar imagens em vários graus de resolução. Em particular,

este material é para compressão de dados de imagem e para representação piramidal, em que

as imagens são subdivididas sucessivamente em regiões menores.

• Compressão:  como  o  nome  indica,  trata  de  técnicas  para  reduzir  o  armazenamento

necessário para salvar uma imagem, ou a largura de banda necessária para transmiti-lo. A

título  de  exemplo,  com  a  Internet,  que  se  caracteriza  por  um  significativo  conteúdo

pictórico, um padrão de compressão muito familiar para a maioria dos usuários é o JPEG

(Joint Photographic Experts Group).

• Processamento  morfológico:  diz  respeito  as  ferramentas  utilizadas  para  extrair

componentes de imagem que são úteis na representação e descrição da forma.

• Segmentação: a segmentação consiste na divisão de uma imagem em partes ou objetos. No

geral, a segmentação autônoma é uma das mais difíceis áreas de processamento de imagens

digitais. Um robusto processo de segmentação consiste num longo caminho rumo à solução

bem-sucedida,  visto  que  tais  técnicas  exigem  que  os  objetos  sejam  identificados

individualmente.  Por  outro  lado,  algoritmos  de  segmentação  fracos  ou  erráticos  quase

sempre garantem falha eventual.

• Representação  e  Descrição: geralmente  essa  etapa  segue  a  saída  de  um  estágio  de

33



segmentação, que normalmente é dado em pixels brutos, constituindo o limite de uma região

(isto é, o conjunto de pixels que separam uma região de outra numa imagem) ou todos os

pontos na própria região. Em ambos os casos, a conversão dos dados para um formulário

adequado para processamento digital é necessário. 

• Reconhecimento: é o processo que atribui um rótulo (por exemplo, “veículo”) a um objeto

com base em seus descritores. 

2.2.3) Modelo de Câmera Pinhole:

O modelo de câmera pinhole é um clássico no estudo da computação visual, considerando

que ele é inspirado nas funcionalidades das câmeras mais simples. A câmera tem a forma de uma

caixa, a luz de um objeto entra através de um pequeno orifício (o pinhole) e produz uma imagem na

parede traseira da câmera, conforme pode ser visto na figura abaixo. 

Figura 2-10. Modelo de câmera pinhole adaptado (Fonte: Lunds Universitet, Computer Vision Lectures, 2015) [20]

Tendo  essa  abstração  em  mente,  é  possível  criar  um  modelo  matemático  capaz  de

representar todo esse sistema. Primeiramente é preciso selecionar um sistema de coordenadas {e'x,

e'y  , e'z}. A origem C = (0, 0, 0) representa o centro da câmera (pinhole). Para gerar uma projeção

x = (x1, x2, 1) de um ponto de cena  X = (X'1, X'2, X'3) forma-se a linha entre  X e  C e cruza-se,

portanto, com o plano z = 1. Nós nos referiremos a este plano como sendo o plano imagem e a linha

como o raio de visão associado com x ou X. O plano z = 1 tem a normal ez e fica à distância 1 do

centro da câmera. Nós nos referiremos a ez como a direção de visualização. A figura 2-11 ilustra

essa descrição do plano. 

Figura 2-11. Modelo cartesiano da câmera pinhole (Fonte: Lunds Universitet, Computer Vision Lectures, 2015) [20]
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Observe que, em contraste com uma câmera real pinhole, coloca-se o plano de imagem na

frente do centro da câmera. Isso tem o efeito de que a imagem não aparecerá de cabeça para baixo

como no modelo real. Considerando que X - C é um vetor de direção do raio de visão (Figura 2-12),

podemos parametrizá-lo pela expressão (1):

C + s (X - C) = sX, s ε R  (1)

Figura 2-12. Modelo visto de lado. Vetor e'x aponta para fora da figura (Fonte: Lunds Universitet, Computer Vision

Lectures, 2015) [20]

Para encontrar a intersecção entre esta linha e o plano de imagem z = 1 precisamos encontrar

um s tal que a terceira coordenada  sX'3 de  sX cumpre sX'3  = 1. Portanto, obtemos s = 1 / X'3 e a

projeção x com sendo (2):

(2)

Consequências práticas:

Feita  essa  descrição  matemática  e  conceitual  do  modelo  de  câmera  pinhole,  devemos

analisar as consequências práticas disso, especialmente para o projeto. Todo o desenvolvimento a

partir daqui encontra-se baseado em princípios básicos da matemática, os quais possibilitaram o

desenvolvimento  do  processo  de  medidas  no  aplicativo.  A normalização  adotada  viabiliza  a

aplicação simplificada de conceitos de proporção, de sorte que obtém-se uma relação de medidas

baseadas em triângulos no modelo. 

Olhando para a figura 2-10, pode-se notar claramente um princípio básico de formação de

triângulos, um antes da lente e outro pós-lente, sendo que o buraco (pinhole) ilustra esse ponto de

divisão. A fim de promover uma melhor abstração de tal característica, a figura abaixo será o guia

para o desenvolvimento matemático. Uma observação importante a se fazer neste ponto é que, ao

nos referirmos a tamanho, deve-se subtender a medida vertical ou horizontal de um objeto. 
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Figura 2-13. Diagrama de triângulos do modelo de câmera pinhole (Fonte: pesquisa)

Com base na figura 2-13, assume-se que o triângulo laranja corresponde a projeção real de

uma imagem e  o  triângulo  azul  corresponde a  projeção óptica  pela  lente  da  câmera.  Sendo  H

(Height-mm)  o  equivalente  ao  tamanho  real  de  um objeto,  D (Distance-  mm)  como  sendo  a

distância do objeto até a lente, f (focal length mm) a distância focal da lente e h (height- mm) como

sendo o tamanho percebido pela lente, por meio de uma simples conceituação de semelhança de

triângulos, ou seja, a propriedade de manutenção da proporção é possível obter a relação (3):

Da qual obtemos (4):

Entretanto, ao obtermos uma imagem, o único tamanho possível de ser medido se encontra

em pixels, logo o valor h(mm) é inviável de ser achado de maneira direta, faz-se necessário outra

relação importante. Antes, é importante definir alguns outros parâmetros. 

Na obtenção de uma imagem, é possível contar a quantidade de  pixels da imagem e do

objeto em análise. Denominaremos o tamanho da imagem como sendo ih (image height- pixels) e o

tamanho do objeto como sendo  oh (object  height-  pixels).  Além desses,  é  importante  definir  o

sensor height que diz respeito ao tamanho da imagem percebida pelo sensor da câmera, o qual

denominaremos como sendo sh (sensor height- mm). Desses conceitos, obtém-se a seguinte relação

(5):
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Logo, é possível definir a distância D como sendo (6):

Essa última fórmula (6) é a base para a obtenção de medidas reais dos buracos ao se utilizar

a câmera do celular Android. Algumas funções da própria plataforma permitem obter a distância

focal, a medida do sensor, a quantidade de pixels da imagem, e por meio de algumas manipulações,

é  possível  obter  a  medida  do  objeto  em  pixels,  no  caso,  do  buraco.  Toda  a  manipulação

desenvolvida será demonstrada na seção de metodologia (capítulo 3), sendo que por agora, basta ter

o conceito fundamentado para posterior apresentação de seu uso. 

Apesar de se tratar de uma abstração simples, ela é capaz de traduzir informações valiosas

para a composição do projeto. É importante saber a correlação entre  pixels e milímetros a fim de

que não haja erro de perspectivas. Por exemplo, ao aproximarmos uma câmera a um determinado

objeto, na imagem obtida, o objeto terá uma medida maior do que no caso de afastarmos a câmera

do mesmo. Portanto, é fundamental contornar tal problema para que não haja medidas diferentes de

um mesmo objeto obtido em perspectivas diferentes. Por esta razão, a abstração matemática descrita

se torna tão essencial. 

Por  fim,  é  importante  comentar  que  também  há  outros  modelos  de  câmeras  que  são

amplamente difundidas, entretanto, o modelo pinhole se baseia no princípio básico das câmeras em

geral, logo adota-se ele para fundamentação do projeto, que por meios práticos tornou-se efetivo em

sua proposta. Além disso, essa mesma composição de triângulos também é expandida para outras

áreas da ciência humana, como por exemplo o paralaxe da astronomia, o qual é usado também para

a estimativa de distâncias. 

2.3. Desenvolvimento Android:

Toda a base do projeto se encontra em cima do sistema Android, sendo ele o pilar estrutural

de toda a proposta. Trata-se de um sistema amplamente difundido, estando presente em países que

vão desde o oriente quanto ao ocidente, logo a escolha de rodar a proposta sobre o Android consiste

nessa característica básica. Além disso, as suas documentações e bibliotecas, em geral, são de fácil

obtenção, não havendo grandes barreiras ou empecilhos para o desenvolvimento de uma aplicação.

Por  fim,  o  Android  também  possui  uma  plataforma  aberta,  sendo  extremamente  flexível  e

manipulável, o que permite programadores usar dos seus recursos de uma maneira mais efetiva e

eficiente. 

Esta seção trará as conceituações acerca dos principais elementos empregados na aplicação.
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Para  prover  uma  boa  abstração,  caminharemos  por  uma  breve  descrição  do  sistema  Android,

seguido da linguagem Java, a qual foi adotada para o desenvolvimento da aplicação, seguido de

conceitos relacionados ao GPS (Global System Position). Ainda serão desenvolvidos conceitos do

Google Maps, usado também na aplicação, e finalmente, comentar-se-á as principais bibliotecas

adicionais utilizadas. 

2.3.1) Plataforma Android:

O grande destaque da plataforma Android se encontra na sua total abertura que possibilita

uma  gama  de  opções  aos  desenvolvedores.  De  acordo  com  Rubin  [21],  o  Android  é

“verdadeiramente a primeira plataforma compreensível e aberta para dispositivos móveis […]. Ele

possui todo software para rodar num telefone sem os obstáculos de propriedades que há tempos

impediam a  inovação”.  Trata-se  de  uma  plataforma  a  qual  se  baseou  nos  poderosos  recursos

desenvolvidos  devido  ao  sistema  Linux,  o  qual,  da  mesma  forma,  abre  um  “mundo”  de

implementações por ter uma plataforma aberta. Reto Meier [22], de uma maneira simples, diz que o

Android consiste numa combinações de três elementos:

• Um sistema operacional livre e de código aberto para dispositivos incorporados;

• Uma plataforma de desenvolvimento de código aberto para a criação de aplicações;

• Ampla difusão de dispositivos, particularmente telefones celulares, que executam o sistema

operacional Android e as aplicações criadas para ele.

O Android inclui um conjunto de APIs (Application Programming Interface- Interface de

Programação  de  Aplicações)  que  simplifica  o  desenvolvimento  envolvendo  o  hardware  do

dispositivo. Além disso, há uma garantia que não é necessário criar implementações específicas de

software  para  diferentes  dispositivos,  porque a  flexibilidade  característica  permite  a  criação  de

aplicativos Android que funcionem conforme o esperando em qualquer dispositivo que suporte a

pilha de software Android. Entretanto, é proveitoso descrever que, com o passar do tempo, diversas

versões dessa plataforma foram lançadas como atualizações dos sistemas, e, com elas, surgiram

recursos novos os quais não estavam presentes em versões anteriores. Por conseguinte, é possível

haver  restrições  quanto  à  versão  do  sistema  operacional  para  que  determinadas  aplicações

funcionem conforme o esperado. 

Além  disso,  desde  lançamento  do  Android,  a  Google  disponibilizou  uma  série  de

ferramentas  de  desenvolvimento  e  tutoriais  para  auxiliar  os  desenvolvedores  do  sistema.  Ela

disponibiliza  arquivos  de  ajuda,  o  kit  de  desenvolvimento  de  software  de  plataforma  (SDK-
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Software Development Kit) e até mesmo uma comunidade de desenvolvedores, os quais podem ser

encontrados no site de Developers para Android [25]. 

Para evidenciar a variedade de compatibilidade de desenvolvimento integrado, o SDK do

Android inclui APIs para hardware baseado em localização (como GPS), câmera, áudio, conexões

de rede, Wi-Fi, Bluetooth, sensores (incluindo acelerômetros), NFC, touchscreen, gerenciamento de

energia e tantos outros. 

Uma maneira muito comum de entender uma plataforma de qualquer sistema operacional,

consiste numa abstração em camadas, que possibilita uma diferenciação de elementos e de suas

respectivas funcionalidades.  Assim como,  em Engenharia  de Redes  de Comunicação,  é  comum

estudar a pilha de camadas do modelo TCP/IP, da mesma forma, para pleno entendimento, o estudo

em camadas permite a modularização dos componentes básicos. A figura 2-14 demonstra tal pilha e

as funcionalidades de cada camada se baseia no livro de Reto Meier [22]. A análise será feita numa

abordagem bottom-up, percorrendo do fim da pilha ao início dela. 

Figura 2-14. Pilha de Software Android (Fonte: Professional Android™ 4 Application Development; Reto Meier; 2012

[22]

• Linux kernel: os principais serviços são tratados por um kernel Linux 2.6. Inclui-se nesse
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conjunto  drivers de hardware, gerenciamento de processos e memória, segurança, rede e

gerenciamento de energia. O kernel também fornece uma camada de interfaceamento entre o

hardware e o restante da pilha.

• Libraries (Bibliotecas): em execução sobre o kernel, o Android inclui várias bibliotecas

C/C ++, como libc e SSL, bem como as seguintes:

◦ Uma biblioteca de mídia para reprodução de mídia de áudio e vídeo;

◦ Um gerente de superfície para fornecer gerenciamento de exibição;

◦ Bibliotecas gráficas que incluem SGL e OpenGL para gráficos 2D e 3D;

• Android Run Time (Tempo de execução do Android): o tempo de execução é o que

caracteriza dispositivo móvel  com plataforma Android ser um telefone ao invés de uma

implementação de Linux móvel. O tempo de execução do Android é o motor que alimenta

os aplicativos e, acompanhado das bibliotecas, forma a base para a estrutura do aplicativo.

• Application Framework (Framework de Aplicação): o framework de aplicativos fornece

as classes usadas para criar aplicativos Android. Ele também fornece uma abstração genérica

para acesso ao hardware e gerencia a interface do usuário e os recursos do aplicativo.

• Application Layer (Camada de aplicação): todas as aplicações, nativas e de terceiros, são

criadas na camada de aplicação por meio do mesmo conjunto de bibliotecas API. A camada

de aplicação é executada dentro do tempo de execução do Android.

2.3.2) Java:

Há uma variedade de linguagens de programação que possibilitam o desenvolvimento de

aplicativos Android. Dentre elas, podemos citar o PhoneGap que consiste na transformação de sites

em aplicativos e também o B4A, o qual se utiliza da linguagem popular Basic para sua estruturação.

Entretanto, para este projeto, adotou-se a linguagem Java, que consiste na principal linguagem de

desenvolvimento  para  Android.  Tal  decisão  foi  tomada  pela  necessidade  de  se  mexer  com

processamento  de  imagem,  e  também  pela  adoção  da  IDE  AndroidStudio.  Por  esta  razão,  a

linguagem Java se tornou a mais completa e adequada para o projeto, por isso, sua aplicabilidade na

plataforma será discorrida a seguir. 

Java é a linguagem e plataforma desenvolvida pela Sun Microsystems na década de 90. Ela

tem o princípio de “escrever o código uma vez e rodar em qualquer lugar”, visto que ela se utiliza

de  um  princípio  de  hibridismo.  Em  geral,  trata-se  de  uma  linguagem  pseudocompilada,

considerando que ela é compilada primeiramente em bytecode, o qual é único, mesmo que seja

rodado em diferentes sistemas operacionais. Depois esse  bytecode é interpretado pela JVM (Java
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Virtual Machine), o qual faz o interfaceamento com o SO, como ilustra a figura 2-15. 

Além disso,  Java é uma linguagem orientada a  objeto,  ou seja,  ela  representa entidades

como objetos (abstrações de entidades). Cada objeto encapsula, combinando em uma única unidade,

atributos e comportamentos de uma entidade. Objetos necessariamente precisam de uma classe a

qual eles se referem, visto que todo o seu comportamento estará baseado nas descrições de uma

classe. 

 

Figura 2-15. Compilação da linguagem java (Fonte: Professional Android™ 4 Application Development; Reto Meier;

2012) [26]

Uma consideração a se fazer nesse ponto é que a razão pela qual o Java é amplamente usado

no  Android  é  justamente  por  causa  da  característica  da  linguagem  em  si,  o  qual  se  encaixa

perfeitamente com a política de plataforma aberta do sistema, bem como a flexibilidade de rodar em

diferentes  celulares  com  fabricantes  distintos.  A  linguagem  Java  permite  justamente  essa

flexibilidade, devido o seu hibridismo. 

Um  segundo  ponto  a  ser  trazido  é  que  o  fato  de  se  utilizar  a  linguagem  Java  para

desenvolvimento de aplicativos não influi negativamente nas características de linguagem C/C++

também presentes no Android, portanto, é importante entender a distinção. A plataforma Android é

criada em C (hardware) mas geralmente os softwares são desenvolvidos com base em Java, de

forma  que  ambas  as  linguagens  não  estão  atuando  no  mesmo  nível  de  abstração,  logo,  não

interferem uma na outra. 

2.3.3) GPS (Global System Position):

O GPS é uma ferramenta amplamente difundida em todo o mundo. Trata-se de um sistema
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de determinação geográfica de um certo elemento. Ele é utilizado nas mais variadas aplicações,

sendo possível encontrar o seu uso, por exemplo, em sistemas de trânsito, como o desenvolvido pela

Google. Apesar da ampla difusão, o conhecimento das pessoas acerca de tal tecnologia geralmente é

limitado.

De acordo com Carvalho e Araújo [27], o modelo adotado pelo sistema GPS fundamenta-se

na determinação da “distância entre um ponto denominado receptor e os pontos de referência, que

são os satélites. Assim, conhecendo-se a distância que separa o receptor de três pontos de referência,

ou três satélites, pode-se determinar a posição relativa do receptor através da interseção de três

circunferências cujos raios são as distâncias medidas entre o receptor e os satélites”. O princípio

básico de funcionamento é a da triangulação, em que se cruza-se os dados obtidos entre os satélites

para estimar a posição aproximada do receptor. A figura 2-16 demostra tal comportamento. 

Figura 2-16. Princípio de triangulação para estimativa de localização (Fonte: Noções básicas de sistema de

posicionamento global GPS; UEPB; 2009) [27]

Ainda de acordo com Carvalho e Araújo [27], a fim de identificar a referência geográfica do

receptor,  o  GPS  utiliza-se  da  posição  das  coordenas  dos  satélites.  Essas  coordenadas  estão

referenciadas a um sistema geodésico, o qual trata da forma e dimensões da terra. Esse é o mesmo

sistema  utilizado  pelo  receptor  GPS  para  processar  os  dados  recebidos  e  tornar-se  capaz  de

determinar as coordenadas da localização momentânea. 

Apesar de toda a robustez do GPS, há alguns fatores negativos no seu uso. O primeiro deles

é que, para o pleno funcionamento, deve-se haver uma linha de visada direta entre o receptor e os

satélites, logo, geralmente quando há obstruções como concreto, árvores e etc., o sistema de posição

deixa de ser acurado, chegando, em determinados casos, a nem funcionar. Além disso, o segundo

problema é que devido a distância entre o receptor e os satélites que estão na órbita terrestre, sempre

há um delay longo associado à obtenção dos dados. Isso se dá especialmente pela fraca potência dos
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receptores. Logo uma solução que foi desenvolvida já há algum tempo inclui uma alternativa que

envolve o mesmo princípio, entretanto, com as redes telefônicas celulares.

O A-GPS (Assisted- Global System Position) veio como uma solução para diminuir o delay

na obtenção da localização, bem como, diminuir os problemas relativos a obstáculos que quebram a

linha  de  visada  direta  com  os  satélites.  A figura  2-17  mostra  a  triangulação  ocorrendo  entre

diferentes  estações  rádio  base.  Entre  os  parâmetros  que  são  passados  para  o  receptor  para  a

determinação da localização, de acordo com a Hughes Systique [28], estão o Id da célula, o RSSI

(Received Signal Strength Instensity- intensidade do sinal recebido),  Uplink Time (Difference) of

Arrival (TDOA-  tempo  decorrido  de  uplink),  Downlink  Observed  Time  Differences (E-TOD –

diferença observada de tempo de downlink), e Angle of Arrivel (AOA- ângulo de chegada). Com

esses dados em mãos o dispositivo é capaz de estimar a sua localização. 

Figura 2-17. Princípio de triangulação com ERBs (Fonte: Positioning techniques for mobile devices in LTE; Hughes

Systiquem; 2015) [28]

 Portanto,  o  A-GPS  usa  equipamentos  modificados  que  recebem os  sinais  GPS  e,  em

seguida, enviam essas leituras para um servidor de rede. O servidor utiliza receptores GPS baseados

na rede (geralmente ERBs) para ajudar um dispositivo a medir os dados de latitude e longitude.

Essa ERBs são colocadas  ao redor da rede a várias  centenas  de quilômetros de distância.  Elas

regularmente coletam dados de satélite GPS e fornecem esses dados para os aparelhos, permitindo-

lhes fazer medições de tempo real sem ter que decodificar as mensagens de satélite. Isso faz uma

diferença substancial no tempo que leva para obter as informações de localização. Certamente, ao

utilizar-se do GPS do Android, a grande maioria das vezes, esse tipo de medição é que ocorre para a

obtenção dos dados de localização do celular. 
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Considerando agora a aplicação Android, um elemento também que deve ser levado em

consideração quando desenvolve-se a  aplicação é  a  privacidade,  especialmente  quando ele  está

atualizando  regularmente  a  posição  atual.  Portanto,  conforme  Reto  Meier  [22],  deve-se  tomar

cuidado para que o aplicativo:

• Utilize e atualize a localização apenas quando necessário;

• Notifique os usuários sobre o rastreamento de seus locais; 

• Permita que os usuários desabilite as atualizações de localização. 

2.3.4) Google Maps na Plataforma Android:

As  considerações  acerca  da  tecnologia  GPS  estão  intimamente  ligadas  com  uma  das

melhores funcionalidades da aplicação Android: o Google Maps. Sua utilização para celular tem

sido muito popular e o Android oferece um mapa do Google como um controle atômico reutilizável

para uso em seus aplicativos. A utilização do mapa permite exibir, manipular e denotar um mapa do

Google em suas atividades para criação de aplicativos.

Para  esse  projeto  especificamente,  esta  ferramenta  é  fundamental  para  a  anotação  da

geolocalização de determinado buraco, de forma que aos usuários deve ser permitido ter acesso a

um mapa com as marcações de buracos, a fim de se ter uma compreensão de localização do mesmo.

Tal passo é tão importante que leva aos usuários um acompanhamento de suas capturas. 

Ao se utilizar o Google Maps numa aplicação, geralmente o que ocorre é a utilização de

MapView,  o  qual  encapsula  um  montante  complexo  de  operações  de  mapeamento  e  é

disponibilizado  gratuitamente  para  desenvolvimento.  Dentre  as  funcionalidades  empregadas  no

projeto pode-se citar o uso do mapa para a cidade de Brasília (com informações atualizadas como

cortesia  da Google),  moção do mapa conforme eventos do usuário,  sobreposição de pinos,  que

identificam determinada localização, e resposta de eventos de toque do usuário no mapa. A figura

abaixo ilustra algumas dessas funcionalidades.

Figura 2-18. Exemplo de uso do Google Maps numa aplicação (Fonte: Google Maps Android Example in Android

Studio- with updated code Android 6.0; 2016) [29]
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De acordo com Mednieks [23], quando se usa um MapView em um aplicativo, utiliza-se

dados reais do Google Maps para desenhar o mapa. Por razões legais, o Google precisa rastrear

quem está usando seus dados de mapa. O Google não se importa com o que se faz com os dados da

aplicação, mas é necessário se registrar com o Google para obter uma chave da API e concordar

com os Termos de Serviço apropriados. Isso informa ao Google que o aplicativo está usando dados

de mapeamento e também o notifica se está fazendo-se uso dos dados de roteamento disponíveis no

Google Maps.

Por fim, é importante dar uma breve explicação acerca do mapeamento da Google. Além de

haver  um mapeamento  por  meio  de  satélites,  o  Google  Maps  utiliza-se  de  redes  neurais,  que

alimentam a sua base de dados de uma maneira automática. Com isso, ela cruza informações de

diversos dispositivos e equipamentos para prover uma abstração da realidade de maneira confiável.

Por exemplo, em questões de trânsito, para estimar o tráfego, a Google cruza as informações dos

dispositivos móveis dos usuários a fim de estimar a lentidão/rapidez de determinada via. O mesmo

princípio é aplicado para a obtenção dos dados de mapa (locais, estrutura viária, e etc.). 

2.3.5) Bibliotecas Adicionais:

Ao  longo  de  todo  o  projeto  diversas  bibliotecas  se  fizeram  necessárias  para  o

desenvolvimento da aplicação. Algumas bibliotecas são nativas do próprio sistema Android, sendo

necessário tão somente um simples “import”, enquanto que outras são bibliotecas externas e faz-se

necessário a declaração das dependências a fim de que elas sejam habilitadas para uso. Esta seção

não  trará  a  descrição  de  todas  as  bibliotecas,  até  mesmo  pela  quantidade  grande  delas.  Serão

trazidos  uma biblioteca  não tão  comum para  desenvolvedores,  e  outras  duas  externas  as  quais

possuem um papel importante para o aplicativo. 

Canvas:

A classe Canvas é importante para este aplicativo porque a partir dela é possível desenvolver

o desenho de um polígono ao redor do buraco. O usuário é responsável por circunscrever o buraco

com um retângulo, o qual tem a sua desenhabilidade nessa classe, estando armazenada na biblioteca

Android.graphics.Canvas. 

Conforme o Android Developers [30], a classe Canvas mantém as chamadas draw, ou seja,

ele é utilizado quando se quer executar um desenho especializado e/ou controlar a animação de

gráficos. Para desenhar algo, precisa-se de 4 componentes básicos: Um bitmap para armazenar os

pixels, um Canvas para hospedar as chamadas de  draw (escrevendo no bitmap), um primitivo de
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desenho (por exemplo, Rect, Path, text, Bitmap) e um paint (para descrever as cores e estilos do

desenho). De uma forma mais simples, o Canvas funciona como uma pretensão, ou interface, para a

superfície real sobre a qual os gráficos serão desenhados. Essa mesma estrutura é útil no aplicativo,

visto a descrição da circunscrição. 

Glide:

Ao se utilizar a câmera do Android no aplicativo, no processo de obter a imagem houve uma

grande barreira que foi transposta com a ferramenta Glide.  A imagem dada pela câmera para a

aplicação Android era do tipo Bitmap e era passada através de  thumbnail, logo, no processo de

compressão  havia  uma perda  significativa  da  qualidade  da  imagem disposta  no  ImageView  do

aplicativo,  o qual consiste nos espaço onde é possível se colocar imagens. Portanto, através do

Glide foi possível manter a qualidade da imagem tirada pelo celular e disponibilizada no aplicativo.

De acordo com Glide-Github [31], o Glide é um “framework de gerenciamento de imagens

open source, rápido e eficiente, e que possui uma estrutura de carregamento de imagens para o

Android que envolve a descodificação de mídia, armazenamento em cache de memória e disco, e

pooling de recursos em uma interface simples e fácil de usar.”

Figura 2-19 Logo da ferramenta Glide (Fonte: Glide; Github; 2017) [31]

O Glide permite a obtenção, descodificação e exibição de imagens de vídeo, imagens e GIFs

animados.  Conforme  Glide-Github  [31],  por  padrão,  o  Glide  usa  uma  pilha  baseada  em

HttpUrlConnection personalizada e o seu foco principal é fazer com que qualquer tipo de lista de

imagens seja lida de maneira rápida, mas também eficaz para os casos em que precisa-se buscar,

redimensionar e exibir uma imagem remota.

RxImagePicker:

Uma  outra  necessidade  da  aplicação  consistia  na  captura  de  imagens  na  galeria  e

especialmente  na  câmera.  Desse  modo,  mais  uma  vez  a  captura  não  ocorria  com a  qualidade

razoável,  então  essa  biblioteca  simples  serviu  de  utilidade  nesse  processo.  De  acordo  com

RxImagePicker-Github [32], essa ferramenta consiste numa “maneira fácil de obter a imagem da
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Galeria  ou  Câmera  com  permissão  de  tempo  de  execução  de  solicitação  no  Android  usando

RxJava2”. Além disso, um requisito de sua utilização é que a versão mínima de SDK seja de 16 ou

maior (minSdkVersion). Acrescentando suas dependências e importações, tal ferramenta trouxe uma

diminuição de problemas relacionados a qualidade das capturas. Ele associado ao Glide possibilitou

uma interface agradável com qualidades satisfatórias. 

2.4. UML- Unified Modeling Language:

Ao longo de um processo de construção de software com arquitetura orientada a objetos, o

modelo UML de padronização de diagramação é extremamente importante. Antes de conceituá-lo

por completo, faz-se necessário a análise do contexto de seu emprego. 

A construção do projeto de um software pode ser, superficialmente, dividido em duas etapas:

a análise e o design. De acordo com Larman [33], a análise enfatiza uma investigação do problema

e suas exigências, ao invés de uma solução. Análise é um termo amplo, mais qualificado, como na

análise de requisitos (uma investigação dos requisitos) ou análise de objetos (uma investigação do

domínio de objetos). Já o design diz respeito a ênfase numa solução conceitual que preenche os

requisitos, em vez de sua implementação. Nestes dois contextos, os diagramas UML são utilizados

para uma abstração e documentação do projeto.

Conforme Larman  [33],  “o  Unified  Modeling  Language (UML) é  uma linguagem para

especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de sistemas de software, bem como para

a modelagem de negócios  e  outros  sistemas que  não são de software”.  Trata-se de uma ótima

ferramenta na óptica  de  metodologia  de  desenvolvimento  de  software,  portanto,  para  o projeto

utilizou-se dois diagramas clássicos e importantes: o diagrama de casos de uso e o diagrama de

classes. Ambos modelos serão descritos a seguir. 

2.4.1) Diagrama de Casos de Uso:

O primeiro  passo  na  fundamentação de  um projeto  de  software,  consiste  na  análise  de

requisitos, em que se elicitam todos os elementos que são necessários para a pleno atingimento do

objetivo do projeto. Vale lembrar que um projeto em si tem início e fim bem delimitados, sendo

portanto, desenvolvido por um período de tempo. No processo de levantamento de requisitos, o

diagrama popularmente usado é o de casos de uso, o qual permite, em sua conceituação, delimitar

as necessidades do projeto. 

Uma  observação  a  se  fazer  é  que  o  diagrama  de  casos  de  uso  não  é  necessariamente

utilizado  em programas  orientados  a  objetos,  podendo  ser  transponível  para  outras  esferas  de
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projetos. Entretanto, uma aplicação comum é no processo de elicitação de requisitos de softwares

orientados a objetos e este é exatamente o caso desse trabalho. A figura 2-20 mostra um exemplo de

diagrama de casos de uso para uma máquina de self-service.

 

Figura 2-20. Exemplo de diagrama de casos de uso (Fonte: Casos de uso- UML; UFCG) [34]

Todo diagrama de casos de uso consiste na descrição de relacionamento entre um ator e um

caso de uso. A figura 2-21 ilustra os elementos básicos de um diagrama de casos de uso. Cada um

desses elementos serão descritos a seguir, tendo como base a referência [33]:

• Ator: um ator é qualquer coisa com comportamento, incluindo o próprio sistema quando ele

invoca  os  serviços  de  outros  sistemas.  Portanto,  atores  não  são  apenas  papéis

desempenhados por pessoas, mas inclui organizações, softwares e máquinas.

• Caso  de  uso: capturam  de  fato  os  requisitos  do  sistema  estando  associados  a

funcionalidades ou serviços. De uma forma simples, os casos de uso modelam um “diálogo”

entre um ator e o sistema.

• Relacionamentos: consiste na representação da interação que ocorre entre o ator e o caso de

uso. Ela também se estende à descrição do relacionamento entre atores, ou entre os casos de

uso. Pode-se haver a associação, a extensão, a inclusão e a generalização.

◦ Associação: diz respeito ao relacionamento de atores com casos de uso, delimitando

cada um desses. Eles podem ter uma característica unidirecional ou bidirecional.

◦ Extensão:  sempre  descrita  por  meio  da  notação  <<extends>>, a  extensão  descreve

cenários  excepcionais  de um caso de uso,  em que determinado comportamento nem
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sempre ocorrerá. Ou seja, diz respeito a uma extensão de funcionalidade excepcional.

◦ Inclusão: Também descrita pela notação <<include>>, a inclusão é utilizada quando um

elemento existe em comum entre mais de um caso de uso. Esse tipo relacionamento diz

respeito  a  necessidade de se empregar  a  execução de um caso de uso incluído,  não

podendo haver desvinculação de um para o outro. 

◦ Generalização: a generalização está alinhada com o conceito de herança, havendo um

relacionamento de pai e filho. Portanto, esse relacionamento indica um relacionamento

de um caso de uso filho para o caso de uso pai.

Figura 2-21. Elementos básicos presentes num diagrama de casos de uso (Fonte: O que é modelo? O que é preciso

saber para modelar?- Diário UML) [35]

2.4.2) Diagrama de Classes:

Se os diagramas de casos de uso dizem respeito a elicitação de requisitos, os diagramas de

classes, por sua vez, fornecem uma visão estrutural dos sistemas. De acordo com Felici [36], os

diagramas de classes suportam o projeto arquitetônico capturando a estrutura estática de sistemas

orientados a objetos, ou como eles são estruturados. Isso implica no fato de que o diagrama de

classes não diz respeito ao comportamento dos sistemas. Os diagramas de classes representam os

conceitos básicos dos sistemas orientado a objetos, ou seja, eles identificam quais classes existem,

como elas se inter-relacionam e como elas interagem.

O diagrama de classes é importante em conjunto com o diagrama de casos de uso, porque

ele faz um link para os requisitos: Os diagramas de classes restringem as interações e colaborações

que suportam requisitos funcionais.

Uma classe é descrita pelos seguintes campos: Nome, Atributos (representam o estado de

um objeto da classe,  ou seja,  são descrições  das características  estruturais  ou estáticas  de uma

classe) e Operações (definem a maneira pela qual os objetos podem interagir, ou seja, as operações

são descrições das características comportamentais  ou dinâmicas de uma classe).  A figura 2-22
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demonstra tais campos. Tanto os atributos quanto os métodos (operações) podem estar associados a

um type e uma visibility, sendo que essa última indica o nível de acessibilidade deles. Os tipos de

visibilidade são: pública (+), privada (-) e protegida (#). Já o type é o tipo de dados do atributo ou os

dados retornados pela operação.

Figura 2-22. Representação de uma classe no diagrama de classes (Fonte: Class Diagrams; School of Informatics-

University of Edinburgh- Adaptado) [36]

Assim como no diagrama de  casos  de  uso,  o  diagrama de  classes  apresenta  também o

conceito de relacionamento, sendo que ele é necessário para o compartilhamento de informações,

descrevendo os  vínculos  existentes  entre  diferentes  classes.  Há cinco  tipos  de  relacionamentos

básicos num diagrama de classes, os quais são ilustrados pela figura abaixo. Cada um será descrito

tendo como base a referência [37]:

Figura 2-23 Representação dos relacionamentos no diagrama de classes(Fonte: UML – Diagrama de Classes e Objetos;

Macoratti;) [37]

• Associação: a associação descreve o vínculo existente entre duas classes, determinando que

as instâncias de uma classe estão ligadas a outras.
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• Agregação: a agregação diz respeito às informações de um objeto que são complementadas

por instâncias de outras classes. 

• Composição: Diz respeito aos objetos que estão completamente ligados a outras instâncias,

de forma que se a instância maior deixar de existir, também a menor sofrerá a mesma ação. 

• Especialização/Generalização:  De  forma  semelhante  ao  diagrama  de  casos  de  uso,  a

generalização e a especialização estão ligados ao conceito de herança, em que há classes pai

(generalizadas) e classes filho (especializadas).

• Dependência: Por fim, a dependência indica um grau de interação complementar entre uma

classe e outra. Uma dependência difere de uma associação porque a conexão entre as classes

é temporária.
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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA

Este capítulo aborda todo 

o desenvolvimento para a 

implementação do projeto.

O  capítulo  três  deste  presente  trabalho  abordará  a  metodologia  utilizada  o  longo  do

desenvolvimento do projeto. Aqui serão descritos todos os elementos utilizados na confecção da

aplicação,  bem  como  os  seus  módulos  passo  a  passo.  Serão  apresentados  primeiramente  a

delimitação do tema e posteriormente a proposta de um estudo de caso.

A delimitação do tema diz respeito à definição formal da proposta do projeto e dos módulos

integrados  a  este.  Serão  abordados  o  desenvolvimento  do  algoritmo  de  estimativa  de  área,  a

estimativa de custos (numa relação de área x custos), geolocalização, configuração de rede e por

fim o desenvolvimento  do aplicativo  Android.  Já  o  estudo de  caso  consiste  numa proposta  de

aplicação prática do projeto desenvolvido, o qual será a base para a apresentação dos resultados no

capítulo 4.

3.1. Delimitação do Tema:

A proposta principal do projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo Android que

realize a coleta de dados de um buraco por meio da fotografia do mesmo. Além disso, deve ser feita

uma  análise  dos  custos  aproximados  para  o  processo  de  tapá-lo.  A  partir  de  dados  de

parametrização, serão obtidos informações relevantes como área e volume, os quais serão cruzados

com os dados de tabelas e boas práticas para levantar o custo associado aos responsáveis pelo ato

de tapar o buraco. Tanto a plataforma web, quanto o servidor, que farão parte do sistema final do

projeto,  serão  desenvolvidos  por  terceiros  ao  longo  do  próximo  semestre,  para  trazer  um

rebuscamento mais palpável à apresentação do projeto, logo, ainda neste trabalho eles não serão

objetos de estudo. 

O sistema não somente realizará a coleta e processamento dos dados de buracos, mas ele

trabalhará com um banco de usuários, sendo necessário um cadastro prévio, o qual será ligado com

o login  no  sistema.  Devido  a  essa  característica,  o  aplicativo  também possibilitará  ao  usuário

atualizar as suas informações pessoais. 

Associado ao app haverá uma busca de informações efetiva,  as quais mostrarão para os

usuários num mapa todos os buracos já mapeados por todos os usuários do sistema, sempre sendo

possível visualizar à imagem do buraco que foi indicado no mapa. E por fim, o aplicativo mostrará
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todos os buracos associados ao cadastro do usuário. A figura 3-1 apresenta o fluxograma das etapas

de desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 3-1. Fluxograma das Etapas de Desenvolvimento do Projeto (Fonte: pesquisa)

Com o objetivo de desenvolver a aplicação de maneira a atingir o escopo descrito acima, foi

necessário  modularizar  o  projeto  de  forma  a  atribuir  prioridades  para  cada  etapa.  O  primeiro

módulo consiste naquele com maior relevância para o escopo do projeto e também de mais difícil

desenvolvimento, logo, requeria-se um maior empenho. O último módulo consiste no refinamento

do  projeto  e  que  traria  a  completude  do  mesmo.  Segue-se  então  a  descrição  das  etapas,

considerando como base a figura acima. 

Etapa 1 – Desenvolvimento do Algoritmo de Processamento de Imagem:  demostra como foi

feito o processamento de imagem para obter os dados relevantes para tapar um buraco. 

Etapa 2 – Estimativa de Custos Associados aos Buracos: apresenta a relação desenvolvida entre

dados  obtidos  e  elementos  utilizados.  Demostra  o  processo  de  estimativa  por  completo.  

Etapa 3 – Geolocalização: diz respeito à criação de uma atividade no Google Maps que mostra a

localização geográfica dos buracos.

Etapa 4 – Comunicação com o Servidor:  apesar do servidor não fazer parte efetivamente do

escopo desse projeto, essa etapa mostra o lado do Android no processo de requisição dos dados do

servidor, especialmente aqueles associados aos usuários e suas capturas de buracos.
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Etapa 5 – Desenvolvimento do Aplicativo Android: apresenta o ferramental utilizado e mostra as

funcionalidades desenvolvidas para a aplicação. 

3.1.1) Desenvolvimento do Algoritmo de Estimativa de Área:

Como já foi dito, a obtenção da área de um buraco é essencial para a estimativa de custos,

logo  o  processamento  de  imagem torna-se  no  pilar  fundamental  do  projeto.  Apesar  de  haver

algumas ferramentas que fazem o contorno de um objeto automaticamente, como por exemplo o

OpenCV, neste projeto elas não foram utilizadas devido à baixa qualidade de detecção notada ao

longo do desenvolvimento. Portanto, todo o algoritmo de obtenção da área foi desenvolvido do

zero, partindo do pressuposto que o usuário terá como responsabilidade circunscrever o buraco de

forma a demarcar a sua presença numa determinada imagem. 

Considerando essa última afirmação, foi necessário realizar uma função, sensível ao toque

do usuário, que desenhasse um retângulo, permitindo a delimitação da área analisada. O algoritmo

funciona da seguinte forma: ao usuário iniciar uma captura, a câmera do dispositivo será aberta para

a obtenção da foto do buraco. A imagem obtida é salva e recuperada por meio das bibliotecas Glide

e  RxImagePicker,  de  forma  que  ela  seja  mostrada  no  ImageView da  aplicação.  Com isso,  foi

necessário sobrepôr uma atividade do tipo Canvas, com fundo transparente, para permitir o usuário

“desenhar” sobre a imagem. Os termos citados aqui foram descritos na seção 2.3. 

Entrando especificamente nesta tarefa do Canvas, realizou-se primeiramente a definição de

quatro pontos que são ligados formando um retângulo. O aparecimento dessa imagem só se dá no

momento em que o usuário toca sobre a tela do celular,  o qual se mostra conforme a imagem

abaixo. A partir do aparecimento do primeiro ponto, o retângulo é formado e sendo ajustado de

acordo com os toques do usuário, permitindo ao usuário delimitar o buraco. Essa sobreposição do

Canvas na imagem obtida pela câmera possibilita a abstração da proposta,  de forma a obter os

parâmetros necessários ao modelo pinhole. 

 

Figura 3-2. Desenvolvimento da Atividade Canvas (Fonte: pesquisa)
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Utilizando-se das fórmulas citadas na seção 2.2, especialmente da fórmula 6, podemos obter

o comprimento do buraco, que é um dado fundamental para achar a sua área, de forma que podemos

obter a seguinte fórmula (7):

Para obter o comprimento do buraco deve-se ter em posse os demais elementos da fórmula.

Pela expressa flexibilidade da plataforma Android, é possível, por meio de funções previamente

definidas,  obter  dados  específicos  do  dispositivo  utilizado.  Considerando  que  há  diversos

fabricantes de dispositivos móveis, não era possível definir previamente os termos da fórmula 7.

Portanto,  o  algoritmo  desenvolvido  leva  em consideração  a  obtenção  de  dados  relevantes  dos

hardwares dos dispositivos que rodam o sistema Android. A seguir descreveremos a obtenção de

cada um dos termos.

• oh (pixels): 

Este termo da expressão diz respeito ao comprimento do objeto em pixels. Para obter

tal  valor  é  necessário  fazer  uma  manipulação  da  atividade  Canvas.  Considerando,  por

exemplo, os pontos 1 e 2 da figura 3-2, através de um método Get feito no fim da captura, é

possível obter as coordenadas desses pontos nos eixos x e y. Tais valores são obtidos já em

pixels, devido ao fato da atividade Canvas estar no âmbito de desenho de imagem. Como o

eixo x mantém o mesmo valor, basta fazer uma subtração dos elementos y1-y2 para obter o

termo oh. 

• sh (mm): 

Para obter o comprimento do sensor foi necessário fazer uma das requisições de

informações de hardware do dispositivo, visto que esse parâmetro diz respeito ao tipo de

lente utilizada na câmera do celular, o qual varia para os diferentes dispositivos. Através da

biblioteca Android.hardware.CameraInfo foi  possível  obter  essa  informação.  Portanto,

declara-se primeiramente uma variável do tipo SizeF, utilizada para descrições de dimensões

de comprimento e largura, obtendo a resolução da câmera e posteriormente, através de um

método getHeight, tem-se o comprimento do sensor em milímetros.

• f(mm): 

Através do uso do pacote  Camera.Parameters é possível obter a distância focal da

câmera  do  celular.  Há um método dentro  desse  pacote  chamado  getFocalLenghts() que

retorna um array com as distâncias focais das câmeras do celular (traseira e frontal). Logo só

o primeiro elemento desse array realmente especifica a distância focal em análise, sendo ele
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definido como f(mm) no algoritmo. 

• ih(pixels): 

Para obter as dimensões da imagem em questão poderia se fazer algo semelhante ao

caso de oh(pixels), entretanto foi utilizado uma alternativa distinta. Em vez de se utilizar do

fato de que a imagem, quando apresentada ao usuário, corresponde a toda a área da tela do

celular e fazer novamente uma consulta de hardware, de uma outra forma simples obtivemos

tal parâmetro. A imagem, quando disponibilizada ao usuário, é disposta num ImageView que

preenche toda a tela, logo, por meio de uma função denominada  getHeight() foi obtido o

comprimento da imagem em forma de pixels. 

• D(mm): 

Esse parâmetro sem dúvidas foi o maior desafio da proposta. Há um método dentro

do Camera.Parameters  que indica retornar a distância focal da câmera, entretanto seu uso

não foi satisfatório. De acordo com a própria documentação do Android Developers [38], “o

método getFocusDistances obtém as distâncias da câmera para onde um objeto parece estar

em foco. O objeto é mais nítido na distância ideal de foco. A profundidade de campo é a

distância  do foco distante  menos a  distância  do foco próximo,  ou seja,  após  a  focagem

automática, a distância do objeto pode estar dentro da distância de foco próximo e distante.”.

Ao utilizarmos essa função e analisar o array retornado, com as distâncias focais distante,

ideal e próxima, foi notado que os valores não tinham nenhum significado com a abstração

da  realidade.  Os  valores  retornados  estavam longe da  realidade  e  até  mesmo o  próprio

Android Developers assume que, apesar desse método se destinar a estimava da distância

entre a câmera e o objeto, “a precisão depende do hardware da câmera, do algoritmo de

focagem automática, da área de foco e da cena. O erro pode ser grande e deve ser usado

apenas como referência”[38]. 

Para  contornar  o  problema,  foi  necessário  determinar  o  uso  de  uma  distância

aplicável e, portanto, adota-se a suposição de uma situação que deve se repetir em todas as

capturas. Sempre quando um novo usuário se cadastrar no sistema, será requisitado a sua

altura. Tal altura fica salva no banco de dados no servidor e todas as vezes que se inicia uma

nova captura, a atividade Android consulta esse valor e o traz para dentro do algoritmo.

Em  média,  a  altura  da  cabeça  e  do  pescoço  de  um  ser  humano  adulto  é  de

aproximadamente 30 cm [39]. Logo, considera-se que o usuário posicione o celular em torno

da  altura  do  ombro,  conforme  a  figura  3-3,  sendo  essa  situação  bastante  comum,

possibilitando uma posição confortável que o usuário permanece olhando para a tela  do

celular. Tem-se, então, que a distância do dispositivo ao buraco consiste na altura do usuário
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menos 30 cm, visto que o buraco encontra-se no nível dos pés do usuário. Dessa forma,

define-se a distância focal como sendo (8):

Figura 3-3. Modelo de Posicionamento do Celular para Tirar Foto do Buraco (Fonte: pesquisa)

Com todos os termos obtidos tornou-se possível medir o comprimento do buraco, ou seja, a

medida  real  do  buraco  parametrizado  no eixo  y.  Com isso,  de  uma maneira  mais  simples  foi

possível obter a largura (vale frisar que a sequência contrária também seria válida, obter primeiro a

largura e posteriormente o comprimento). Por meio de uma regra de três é possível obter a largura,

considerando que a proporção de pixels para milímetros é sempre a mesma (9):

 

Onde, L(mm) consiste na largura do buraco em milímetros e ol(pixels) na largura do objeto

na tela do celular. Por fim, com os termos de comprimento e largura em mãos a área consistiu na

multiplicação simples dos dois termos, tendo a fórmula abaixo (10):

A área do buraco é dada em mm², entretanto para realizar uma atividade de análise de custos

era necessário converter  para m²,  logo,  divide-se a  área encontrada  por  1.000.000 a  fim de  se

normalizar para tal unidade de medida. 

Por fim, visto que a área já foi estimada, denota-se a importância em armazenar a imagem já

processada no servidor para posteriores disponibilizações. A fim de obter isso, não podia-se tão

somente recuperar a imagem no ImageView do Android, visto que a atividade Canvas é sobreposta

como uma outra camada, logo tal alternativa não possibilitava obter a imagem parametrizada. Por

conseguinte, a fim de contornar tal fator delimitante, foi necessário realizar um print automático da

tela do celular no momento do processamento, dessa forma detectava-se tanto o retângulo quanto a

imagem do buraco. A imagem processada posteriormente é convertida para base64 para upload no
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servidor, o qual detecta a string e realiza a descompactação e armazenamento.

3.1.2) Estimativa de Custos:

Objetivando a composição de custos associado a um buraco, tem-se duas áreas levadas em

consideração: custos operacionais e custos materiais. Os custos operacionais são aqueles associados

à tabela 2-4 e conforme já foi apresentado na seção 2.1, comumente num processo de tapa-buracos

utiliza-se  dois  materiais:  emulsão  asfáltica  (RR1C)  e  massa  asfáltica  (CBUQ  faixa  C).

Apresentaremos cada um dos componentes de custos e suas estimativas. 

Custos Material- Emulsão Asfáltica:

Considerando que temos a área de um buraco, torna-se possível estimar a quantidade de

emulsão asfáltica, de forma que ela seja a pintura de ligação que impermeabilizará o solo e também

promoverá a adesão dos materiais agregados. Atualmente, a emulsão RR1C é fornecida a granel

líquida e comercializada pela unidade de tonelada, ou em tamborada com 200 litros. Obviamente

para um único buraco jamais será usado um tambor por completo, portanto, geralmente estoca-se

esse material para diversas utilizações. O custo de uso da emulsão num buraco terá como referência

o preço de um tambor divido pelo seu peso em toneladas. 

A emulsão  asfáltica,  segundo  a  Casa  do  Asfalto  [40],  “apresenta  estado  físico  líquido,

coloração  marrom-escuro  e  densidade  relativa  à  25ºC=1,00  kg/m³”.  Pela  sua  característica  de

composição, pode-se estimar o custo da emulsão asfáltica por buraco tendo como referência essa

densidade. Ainda de acordo com a Casa do Asfalto [40], “a taxa de aplicação do banho de pintura de

ligação será da ordem de 1,0 – 1,2 l/m2, ocorrendo ao período de 20 minutos (máximo) a ruptura da

emulsão e deposição/aderência da película asfáltica sobre a superfície banhada (ao sol)”. Justamente

tendo isso em mente que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito estimou, para uma

obra no Nordeste do Brasil, o custo da pintura de ligação como sendo R$/m² (tabela 3-1).

Analisando a tabela abaixo um questionamento levantado é sobre o porquê de não se usar o

custo  de  “tapa  buraco”,  o  qual  é  indicado como sendo R$/m³.  Tal  informação diz  respeito  ao

preenchimento completo do buraco com emulsão asfáltica, de forma que ela não funcione como um

termo ligante, mas como uma própria camada de asfalto, ou seja, quando ocorre a ruptura a emulsão

torna-se o elemento principal da camada de rolamento, apresentando propriedades de rigidez. Para o

caso da operação tapa-buraco, conforme foi visto na seção 2.1.1.1, pelo fato de se quebrar e retirar a

parte do asfalto interior ao buraco, o que necessita-se verdadeiramente é de uma pintura de ligação,

visto  que  faz-se  necessário  a  injeção  de  material  agregado  para  preencher  o  buraco  como  a

pavimentação comum. Em consequência disso, o material utilizado como referência é a “pintura de
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ligação”.

Tabela 3-1. Custos Emulsão Asfáltica RR1C (Fonte: Cálculo das Composições de Preços; DNIT- Adaptado) [41] 

Voltando agora para a aplicação Android, os dados da pintura de ligação em R$/m² ficam

armazenados no servidor, numa tabela de custos. Na atividade de processamento de imagem, após a

obtenção da área, multiplica-se a área do buraco pelo custo por m². Como pode-se notar, pelo custo

da pintura ser de 0,17/m², e considerando que um buraco raramente apresentará dimensões maiores

do que 1,0 m², o custo associado à emulsão asfáltica num buraco é baixo. Por tal razão, é importante

denotar  que  o  custo  do  uso  da  emulsão  asfáltica  se  torna  realmente  relevante  quando  há  a

repavimentação de diversos buracos ou quando é possível a estocagem. Segundo a Casa do Asfalto

[40],  na  estocagem “o produto poderá  ser  mantido  ao ar  livre  (entamborado)  ou  em depósitos

(granel), devidamente vedados. Não se recomenda a estocagem do produto em prazo superior à 30

dias.  Trata-se  de  um produto  com característica  de  baixa  viscosidade,  quando  em repouso em

período  de  estocagem,  ocorre  sedimentação  de  glóbulos  de  asfalto  na  superfície  inferior  e

afloramento  de  fase  aquosa  química  componente  da  emulsão,  na  superfície  superior,  sendo

necessária a circulação ou agitação para a homogeneização do mesmo para a sua aplicação”.

Assumindo a possibilidade de estocagem e considerando que a quantização do processo de

operações  tapa-buraco  por  parte  do  governo  é  imprevisível,  o  aplicativo  demonstrará  o  custo

unitário na tapação de um buraco, ainda que o custo da emulsão asfáltica seja pequeno, sendo a

critério dos usuários a consideração das atividades de estocagem e quantização de buracos tratados

pelo governo na estimativa da compra do material. 

Custos Material- Massa Asfáltica:

Passando agora para a  composição de custos da massa asfáltica,  deve-se considerar não

somente a área do buraco,  mas também o seu volume,  visto que o CBUQ preenche o buraco,

portanto,  a  área  obtida  não  é  suficiente  para  estimar  o  custo  do  material.  Diante  também da

consideração acerca da distância entre o celular e o buraco pela função  getFocusDistances()  da

plataforma Android (seção 3.1.1), é inviável estimar automaticamente a profundidade do buraco. 

De  semelhante  modo  ao  caso  do  D(mm), foi  necessário  definir  uma  profundidade  dos
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buracos por meio de dados aproximados e com um teor empírico. O Distrito Federal em geral foi

planejado  e  as  espessuras  das  pavimentações  são  elevadas  para  o  padrão  das  demais  capitais

brasileiras. Com base em dados do próprio GDF (Governo do Distrito Federal), para a estimativa de

custo  do  Programa  Asfalto  Novo,  que  consistia  na  recuperação  de  vias  por  toda  a  cidade,

considerou-se para manutenção corretiva de buracos, uma espessura média de 20cm, conforme a

tabela abaixo explicita.  

Tabela 3-2. Demonstração da Espessura Média da Pavimentação do DF (Fonte: Programa Asfalto Novo vai recuperar

vias de todo o DF; Agência Brasília; Governo de Brasília; 2013) [42]

Aparentemente, ao se olhar um buraco, dificilmente atribui-se a profundidade de 20cm a ele.

Entretanto  deve-se  considerar  que  no  processo  de  tapar  um  buraco,  os  trabalhadores  devem

anteriormente destruir o interior do buraco até se alcançar a camada inferior à de rolamento, de

sorte  que  essa,  geralmente,  é  constituída  por  terra.  Após  alcançar  tal  profundidade  é  que  o

trabalhador fica habilitado a desempenhar o processo de pintura e preenchimento com CBUQ-C. 

Diante de tal fato, define-se a profundidade como sendo de 20cm ou 0,2m sem qualquer

prejuízo  relativo  a  experiência  vivencial  dos  usuários  de  pistas,  de  sorte  que  o  volume,  neste

projeto, será dado por pela fórmula (11):

A partir do volume é possível estimar a quantidade de material. Porém, antes de assim o

fazer,  deve-se realizar  uma análise  da  densidade do CBUQ faixa  “C”,  observando o fato  de o
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material geralmente ser adquirido em kg. A partir de uma tabela do DNIT para um determinado

projeto é possível estimar a densidade do material betuminoso usinado à quente [43]. O CBUQ é

composto por brita, areia, filler e ligante, conforme a tabela 3-3 demonstra. Cada elemento possui

um determinado peso em toneladas para um m³, que em consequência leva à densidade do CBUQ,

que é definida como sendo a soma do peso de cada um desses elementos para um m³. Portanto, a

densidade do material  é de 2,45ton/m³ ou 2450kg/m³.  Tal informação também é confirmada na

referência [45], na pergunta de número 11. 

Tabela 3-3. Demonstrativo de Densidade CBUQ-C (Fonte: Cálculo do Consumo de Material; DNIT- Adaptado) [43]

Tendo  portanto  a  densidade  em  mãos  e  também  o  volume,  torna-se  possível  obter  a

quantidade de material necessário. A quantidade de material vai consistir na multiplicação simples

do volume do buraco pela densidade em kg/m³ e assim tem-se a quantidade de kg necessária para

tapar um buraco. A partir da tabela 3-4, que também advém de um projeto específico do DNIT, mas

que se replica para demais projetos, levantou-se o custo por kg do material CBUQ faixa “C”. O

custo unitário é de 61,68 R$/1000kg.

Tabela 3-4. Demonstrativo de Preços CBUQ-C (Fonte: Cálculo do Consumo de Material; DNIT- Adaptado) [44]

Retornando novamente para a aplicação Android, os dados do CBUQ-C em R$/kg ficam

armazenados no servidor, na mesma tabela de custos que a pintura de ligação. Desse modo, de
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semelhante forma à pintura de ligação, na atividade de processamento de imagem, após a obtenção

da área e com a recuperação dos dados do servidor, obtém-se o custo pela fórmula (12). Também de

maneira semelhante, dificilmente um buraco apresentará 1,0 m³, especialmente após a consideração

da profundidade, levando a um baixo custo também do material. 

Devido a essas características os empreiteiros geralmente adquirem o material em grande

quantidade (em torno de toneladas) para o desenvolvimento de projetos tapa-buracos, de forma que

com uma única compra torna-se possível realizar uma operação que inclui diversas fissuras viárias.

Por conseguinte, este projeto não levará em consideração o processo de adquirimento do CBUQ-C e

tão somente o custo unitário do buraco, de maneira semelhante à pintura de ligação. 

Após o adquirimento do material, de acordo com o RDC-DNIT [46], recomenda-se que os

agregados sejam estocados convenientemente, isto é, “em locais drenados, cobertos, dispostos de

maneira que não haja mistura de agregados, preservando a sua homogeneidade e granulometria e

não permitindo contaminações de agentes externos. A transferência para silos de armazenamento

deve ser feita o mais breve possível”. O custo unitário, dessa maneira, corresponde à parcela do

valor total pago na aquisição do material. 

Custo Operacional:

Raramente numa cidade no Brasil os governos ou prefeituras se disponibilizam ao processo

de tapar um único buraco, sendo extremamente comum a operação em massa, de forma que vários

buracos  são  tratados  e  repavimentados.  Tal  ação  se  faz  dessa  maneira  pelo  fato  de  os  custos

operacionais para tapar um único buraco serem consideravelmente alto, logo, para fazer um buraco

ou fazer vários o custo operacional é praticamente o mesmo, considerando que mantém-se alguns

dos elementos básicos como material e mão de obra. Porém, neste projeto, consideraremos o custo

operacional  de  um  único  buraco,  sendo  utilizado  como  base  a  tabela  2-4.  Por  razões  de

simplificação, a tabela 3-5 abaixo consiste num resumo da tabela 2-4, a fim de que se entenda a

proposta.

Observando a tabela 3-5 atentamente é possível notar que sua referência base consiste num

buraco de 0,56m³, o qual seria referente a um buraco de 2,8m², de dimensões aproximadas de 1,7m

x  1,7m.  Certamente  trata-se  de  um  buraco  muito  grande,  levando  em  conta  que  os  buracos

frequentemente  se  apresentam em proporções  menores,  especialmente  dentro  das  cidades.  Em

média um buraco viário no DF varia  de 10cm x 10cm à 1m x 1m (nos casos mais  graves  de

rompimento da estrutura de rolamento)[42].
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Em consequência disso, é necessário fazer uma adaptação do custo unitário de um buraco

com as dimensões da tabela para as dimensões de volume obtido pelo aplicativo. É notável pela

tabela que os custos associados a  equipamentos, mão de obra e transporte têm uma relação de

linearidade com as dimensões do buraco, de sorte que a medida que o buraco aumenta também

eleva-se o custo, e a medida que o buraco diminui também abaixa-se o custo.  Essa linearidade

permite, claramente, que a seguinte relação seja válida (13):

Tabela 3-5. Tabela 2-4 simplificada 

Custo Total: 

Por fim, estima-se o custo total para tapar um determinado buraco. Certamente o elemento

que possui maior peso na composição do custo diz respeito ao processo operacional. A camada de

rolamento pode ser facilmente repavimentada com pouco material, considerando que as dimensões

dos buracos não tendem a ser muito grandes. 

Custo Total (R$)=(Custo Material- Emulsão)+(Custo Material- Massa)+(Custo Operacional)

Ao estimar-se o custo total, faz-se o registro desse elemento no servidor, de forma que em

outras atividades tal valor seja facilmente recuperado e disponibilizado ao usuário. A informação

mais relevante na exibição dos dados ao usuário, tanto na atividade de Maps quanto na atividade de

ver suas capturas, diz respeito ao custo total do buraco. A ideia é que, tendo-se claro os custos dos

buracos, os usuários possam acompanhar o processo de repavimentação como forma de fiscalização

da administração dos recursos públicos. 
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3.1.3) Geolocalização:

Uma das funcionalidades implementadas nesse projeto consiste na composição de elementos

de  geolocalização  com o Google  Maps,  os  quais  juntos  permitem uma abstração  geofísica  do

buraco, possibilitando ao usuário não somente vê-lo numa imagem, mas localizá-lo num mapa.

Trata-se  de  uma ferramenta  consideravelmente  simples  de  se  implementar  mas  com um poder

incrível. Nesta seção trataremos de dois elementos principais: obtenção da localização do usuário e

preenchimento do mapa com os pontos indicadores de buraco, associados às imagens deles. 

 

Obtenção da Geolocalização do Usuário:

Como já foi dito na seção 2.3.3, o dispositivo celular utiliza-se muitas vezes da triangulação

entre antenas a fim de estimar a sua posição. No âmbito da plataforma Android isso é usado de

maneira difundida, especialmente dentro das cidades. Como pode-se notar, o uso do GPS no celular

consiste numa aproximação da localização do usuário, sendo possível haver uma certa margem de

erro.

Como  o  A-GPS  está  ligado  ao  sistema  de  serviço  do  celular,  é  comum  que  na

implementação habilite-se o Location System Service (Serviço de Localização do Sistema), a fim de

que a aplicação tenha a concessão necessária para se utilizar da estimativa das ERBs, inclusive tal

permissão é requisitada ao usuário. Com isso, neste projeto, foi-se utilizado o  Location Manager,

que é associado ao serviço do sistema telefônico. Com isso, também foi implementado um listener

para ficar analisando periodicamente a localização do usuário. Na implementação de um método

chamado  OnLocationChanged (na  mudança  de  localização),  é  obtido  tanto  a  latitude  quanto  a

longitude do usuário e é desabilitada a captura periódica da localização. 

Esse último ponto necessita de explicação. Sempre quando o listener é utilizado, há diversos

métodos que também são implementados,  entre  eles o  OnLocationChanged,  que é chamado no

momento em que se atualiza a localização e nota-se a mudança dela. Ainda que o usuário esteja

parado no mesmo local e não se mova durante a captura de um buraco, sua localização, do ponto de

vista do serviço de sinal de uma operadora, vai mudar, visto que a triangulação entre ERBs, pela sua

característica de aproximação, gerará valores ligeiramente diferentes. A figura 3-4 exemplifica tal

situação:  o  usuário está  imóvel  no mesmo lugar,  entretanto constantemente  sua localização vai

mudando em pequenos valores. 

Portanto, para isso não se tornar num  listener constante, o qual não tem fim, a partir do

momento em que a aplicação obtém a primeira mudança de localização do usuário, armazena-se a

latitude e longitude em uma variável e desabilita-se o listener de forma a impedir a continuação da

captura de localização. 
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Tanto a  latitude quanto a  longitude  sempre  apresentam uma ordem de  erro associado à

localização. Entretanto, tal erro não é consideravelmente alto, mas razoável e aceitável. Ambos os

valores são posteriormente enviados para uma tabela do servidor, em que associa-se a imagem do

buraco à localização e ao custo dele. Dessa maneira, as informações ficam salvas de um modo

definitivo no sistema, criando-se também um ID do buraco, que é associado também a um UserID,

que corresponde no identificador do usuário. 

Figura 3-4. Exemplo de mudança na localização devido à aproximação (Fonte: Problem in Getting the Current

Location in Android- StackOverflow) [47]

Preenchimento do Mapa: 

A aplicação desenvolvida possui  uma atividade do Google Maps,  o qual foi  descrito na

seção 2.3.4, de sorte que ele serve para mostrar aos usuários a localização física de todos os buracos

cadastrados no sistema, independente de qual usuário tenha realizado a captura. A ideia básica é

promover um compartilhamento de informações para que os usuários possam estar informados de

uma maneira abrangente daquilo que já foi obtido.

Em razão dos dados do buraco estarem salvos no servidor, para preenchimento do mapa,

primeiramente recupera-se as informações relevantes para o seu preenchimento: latitude, longitude,

custo  e  ID  do  buraco.  Tais  informações  são  capturadas  como  uma  única  String,  a  qual  é

concatenada  na  pesquisa  por  linha  da  tabela  do  servidor.  Por  meio  de  um  echo, a  String é

transmitida à aplicação Android, e no momento que o aplicativo a recebe, é feito um split pelo

caractere “espaço” (“ ”), de forma que cada elemento é armazenado num array.

Ao passar para a atividade do Google Maps, esse array é percorrido sequencialmente para a
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demarcação dos buracos, de forma que, um loop for é utilizado partindo do segundo elemento até o

último elemento, tendo saltos de 4 posições. Esse salto se dá pelo fato de que, de 4 em 4 posições

inicia-se as informações de um novo buraco. Em cada momento que se termina uma das execuções

do loop, denota-se no mapa um ícone referente à posição do buraco. No momento em que um ícone

é clicado, aparece por meio do InfoWindow, o nome do buraco (sua ordem na lista dos buracos já

obtido) e seu custo.

Além de mostrar as informações básicas do buraco, implementou-se também um listener

para quando o usuário clica no balão de informações do ícone que marca um buraco. A figura 3-5

exemplifica o  InfoWindow no momento em que é clicado. No instante em que isso acontece, o

programa obtém o título do buraco e novamente, por meio de um split(“ ”), coloca os elementos

num array. O segundo elemento desse array consiste justamente no ID do buraco, o qual é utilizado

para  pesquisa  no  servidor.  Neste  momento,  cria-se  uma  atividade  tão  somente  para  a

disponibilização da  imagem,  no qual  o  servidor  passa  um JSON com a  respectiva  imagem do

buraco. 

 

Figura 3-5 Exemplo de InfoWindowClickListener (Fonte: Detect Info Window Click, implements

OnInfoWindowClickListener; Android-er;) [48]

3.1.4) Comunicação Com o Servidor (modelo cliente/servidor):

Como já  foi  dito,  este  trabalho não apresentará com detalhes  as  informações  acerca  do

servidor, visto que esse trará posteriormente algumas atividades implementadas de tratamento de
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dados,  o  qual  não  faz  parte  do  escopo  deste  projeto.  Ele  encontra-se  em desenvolvimento,  e

parcialmente completo para este projeto em específico (tal caso encontra-se relatado na seção 5, no

qual se trata de trabalhos futuros). Trata-se da implementação do modelo cliente-servidor, em que o

aplicativo realiza requisições ao servidor, que provê uma infraestrutura de serviços atendendo tanto

a aplicabilidade de registro, quanto obtenção dos dados armazenados nele. Visto a notabilidade do

uso do servidor em alguns casos citados anteriormente, nesta seção descreveremos brevemente as

tabelas utilizadas no servidor e as respectivas chamadas Android. 

Estrutura Básica do Servidor:

O  servidor  dessa  aplicação  consiste  na  conhecida  pilha  LAMP,  que  utiliza  o  sistema

operacional Linux, rodando sobre o servidor web Apache, tendo como banco de dados o MySQL e

que ainda faz uso da linguagem de programação PHP para requisições ao banco. O Linux, assim

como o Android, é um tipo de plataforma extremamente flexível e aberta, sendo uma boa opção

para a implementação do servidor, especialmente no âmbito de gerência de sistemas. O Apache

consiste  também  num  web  server  bastante  difundido  e  estável,  sendo  de  fácil  instalação  e

configuração. Tanto o MySQL quanto o PHP seguem esse mesmo princípio, sendo que o primeiro

registra as tabelas de dados e as armazena no sistema, enquanto que o segundo é a linguagem dos

formulários que são chamados pela aplicação Android para fazer consultas ou registros no banco de

dados. 

Olhando especificamente para o banco de dados, houve a necessidade de se construir tabelas

que armazenam informações obtidas pela aplicação Android, ou informações pré-configuradas para

posterior uso na estimativa de preço. Ao todo, no projeto, foram desenvolvidas três tabelas básicas

as quais podem ser vistas abaixo:

Tabela 3.6. Tabelas desenvolvidas no MySQL (Fonte: pesquisa)

USER

Id Nome Senha Email Altura

PRECO

Emulsao Massa Dnit

PHOTOS

Id User_id Name Path Longitude Latitude Cost

A tabela  user registra todos os dados requisitados no registro do usuário ou na edição do
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perfil dele. No aplicativo são requisitados o nome, altura, e-mail e senha do usuário, de forma que

esses dados são armazenados nessa tabela. A esse usuário é atribuído um ID, o qual o identifica nas

demais tabelas do banco de dados. Tal identificador também é retornado para o aplicativo, de forma

que, em quase todas as requisições feitas pela plataforma Android, se possa passar o identificador

do usuário para consultas às tabelas. 

A tabela preco, por sua vez, armazena os dados dos custos discutidos na seção 3.1.2, ou seja,

armazena o preço da emulsão asfáltica (dado em R$/m²),  o preço da massa asfáltica (dado em

R$/kg)  e  ainda  o  valor  final  da  tabela  2-4  do  DNIT,  o  qual  estima  os  custos  operacionais  de

operações  tapa-buracos.  Essas  informações  são preestabelecidas  no servidor,  de sorte  que esses

valores são úteis tão somente para consulta, não havendo nenhuma atividade responsável por alterar

esses dados. Logo, nas eventuais mudanças de preços, faz-se necessário a atualização desses valores

no banco de dados para manter o aplicativo funcional.

Por fim, a tabela photos diz respeito aos buracos. Nela são armazenadas as fotos dos buracos

tirados via aplicativo Android, sendo que o registro inclui o id do usuário, um nome randômico para

a foto, o path (ou caminho de registro da foto), a latitude, longitude e o custo do buraco. Ainda, no

registro  de  tais  informações,  é  desenvolvido  um ID também identificando  o  buraco,  o  qual  é

utilizado para denotar o título do InfoWindow da atividade Maps. O nome randômico atribuído ao

buraco  diz  respeito  o  armazenamento  da  imagem na  própria  máquina  Linux:  no  momento  do

registro da imagem, ela fica salva no mesmo diretório dos formulários PHP, de forma que, para

evitar problemas de duplo registro, denota-se um nome randômico para a imagem. No campo path

fica armazenado o caminho do diretório da imagem.

Desenvolvimento da Comunicação: 

Para permitir a integração do Android com o servidor, um elemento fundamental é o web

server. Todas as requisições se dão pelo acesso a uma URL (Uniform Resource Locator), de sorte

que elas estão associadas ao endereço IP da máquina servidora. Dessa maneira, ao se requisitar uma

URL,  na  prática  chama-se  um  formulário  PHP  responsável  por  trabalhar  diretamente  no

interfaceamento entre o web server e o banco de dados. Ao longo do desenvolvimento da aplicação

Android, em todas as atividades que fazem comunicação com o servidor, define-se primeiramente o

endereço IP dele e posteriormente concatena-se com o nome do formulário correspondente a função

desejada. 

Tratando especificamente do Android, primeiramente é necessário abrir  uma conexão do

tipo HttpURLConnection, de forma que é possível determinar o método de requisição. Em todas as

situações foram utilizados o método POST, visto que ele é mais robusto que o método GET. Com
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tantas distinções de características do uso desses métodos, pode-se citar dois, os quais, de acordo

com Marcelo Oliveira [49], seriam:

• “Visibilidade: A grande  diferença  entre  os  métodos  GET e  POST provavelmente  é  a

visibilidade. Uma requisição GET é enviada como string anexada a URL, enquanto que a

requisição POST é encapsulada junto ao corpo da requisição HTTP e não pode ser vista.

• Tamanho:  Como a  requisição  GET é  feita  via  URL,  obviamente  há  uma limitação no

tamanho da mensagem enviada. A string não pode conter mais que 255 caracteres (embora

exista diferenças entre navegadores, mas, em geral, o limite é 255). Já na requisição POST

não há limitações de comprimento da mensagem, já que a mesma é enviada no corpo da

requisição HTTP”.

Pelo fato de querermos assegurar que a requisição não seja transparente e também pelas

diversas informações passadas ultrapassarem os 255 caracteres, foi escolhido o método POST para

todas as chamadas do servidor. A título de exemplo, quando deseja-se passar a imagem para ficar

armazenada no servidor, primeiramente ela é convertida em base64, a qual consiste num padrão de

conversão clássico.  Ao realizar  a compactação da imagem, o que temos é uma  string que fica

armazenada numa variável. Essa string é enorme, composta de alguns milhares de caracteres, sendo

inviável  o  uso  do  método  GET.  Portanto,  por  situações  como  essa,  adotou-se  em  todas  as

requisições o método POST, ainda que em algumas ocasiões fosse possível implementar o método

GET.

Em todas as requisições para o servidor, com exceção daquelas associadas à obtenção de

imagem, o Android sempre recebe de volta uma palavra-chave a qual é consultada para verificar se

é possível  passar  para as próximas atividades.  Sempre há uma condição  if para comparar  se  a

primeira palavra de retorno do servidor consiste no termo “sucesso”. Se tal condição é satisfeita a

aplicação entende que poderá prosseguir com as atividades, caso contrário, foram feitos tratamentos

de erro que mostram ao usuário que algo não saiu como o esperado, o redirecionando a um ponto

específico da aplicação, de forma que não há prejuízos de crashes.

Na aplicação Android, o servidor é utilizado nove vezes para registrar ou disponibilizar uma

informação.  As  atividades  só  serão  listadas  nessa  seção,  mas  serão  apresentadas  com  maior

especificidade na seção 3.1.5 que trata do desenvolvimento do Android. Por agora basta citar as

atividades que abordam essa conexão, as quais são:

• Login: acesso ao sistema por meio de uma checagem de informações de e-mail e senha do

usuário;

• Registro: para um novo usuário se cadastrar no sistema;
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• Edição do perfil:  a fim de que o usuário corrija suas informações presentes no banco de

dados;

• Preços:  para  obter  os  preços  da  emulsão  asfáltica,  da  massa  asfáltica  e  dos  custos

operacionais;

• Registro  de  buraco:  inclui  no  servidor  os  dados  referentes  a  um buraco,  como  a  sua

localização, custo e imagem processada;

• Capturas do usuário: obtém os  buracos  associados  ao  perfil  do  usuário  com todas  as

informações de registro de buraco, com exceção da imagem;

• Capturas  gerais: constitui  na  recepção  das  informações  de  capturas  (com exceção  da

imagem) de todos os usuários registrados no sistema;

• Imagens do usuário:  houve a necessidade de fazer uma única atividade de consulta para

obter  as  imagens,  de  forma  que  ela  não  está  na  consulta  de  capturas  de  usuário.  Essa

requisição retorna todas as imagens do usuário;

• Imagem do buraco: ao fazer uma consulta associada a um ID específico, retorna a imagem

do buraco associado ao ID;

Um detalhe também importante de denotar neste projeto, é que, como o servidor não é ainda

dedicado  a  esta  função,  por  estar  em  processo  de  desenvolvimento,  a  máquina  que  o  está

hospedando consiste num Linux nativo de um notebook. Toda vez em que se muda de rede,  o

endereço IP da máquina também muda, o que acaba sendo um problema para a aplicação Android,

visto que ela se baseia nele. Logo, para fim de testes, utiliza-se a rede pessoal (192.168.0.0/24) e

sempre que ele conecta-se a ela, por meio do comando ifconfig, determina-se o seu endereço IP que

corresponde ao que já foi pré-configurado tanto no Android quanto nos formulários PHP. Dessa

forma garante-se a falta de necessidade de recompilar a aplicação Android para um novo IP. A

medida adotada consiste em colocar o notebook Linux conectado a uma rede wireless, IEEE 802.11,

e então atribui-se o endereço IP especifico.

Todas  as  informações  apresentadas  acerca  do  servidor  consiste  num  overview de  suas

funcionalidades e de sua utilidade em especial para a aplicação Android. Em trabalhos futuros serão

desenvolvidos elementos adicionais que não foram citados aqui, bem como uma plataforma Web

que se associará a todas essas informações citadas acerca das capturas dos buracos, ou seja, haverá

um refinamento de tratamento dos dados obtidos, de sorte que esse projeto visa primordialmente a

aquisição deles.
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3.1.5) Desenvolvimento do Aplicativo Android:

 A aplicação Android foi totalmente desenvolvida na linguagem de programação Java pelas

razões já explicitadas na seção 2.3.2. A IDE utilizada, por sua vez, foi o AndroidStudio, plataforma

preparada  para esse tipo  de desenvolvimento,  permitindo especialmente  emular  a  aplicação em

dispositivos virtuais para desempenhar testes diversos. A aplicação Android consiste num conjunto

de atividades que podem ou não ser interligadas, sendo que para cada uma possui um layout XML

desenvolvido,  bem  como,  uma  classe  Java.  Ao  todo,  para  desempenhar  as  funcionalidades

desejadas, foram utilizadas 20 classes, sendo que 11 delas se constituem em atividades e as demais

são classes normais. 

O aplicativo visa não somente a parametrização de estimativa de custos, mas também ser um

aplicativo funcional em termos de usabilidade, logo, em todas as atividades desenvolvidas levou-se

em consideração a interação do usuário com a aplicação, de forma a promover informações numa

interface intuitiva e eficiente. 

Diante  disso,  a  aplicativo  funciona  num modelo  que  consiste  num menu  principal  que

abrange as funcionalidades presentes no sistema. A partir dele, o usuário pode selecionar o que

deseja fazer em determinado momento e ser redirecionado às atividades de seu interesse. A fim de

explicitar  melhor cada um dos elementos da aplicação, a figura 3-6 disponibiliza um  flowchart

simplificado da aplicação. A seguir cada elemento será descrito. 
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Descrição do Flowchart:

1) Apresentação do aplicativo: no momento em que o usuário abre o aplicativo é mostrado

uma tela de carregamento para ele com a logo da aplicação. Há um  timer bastante curto

neste instante, tão somente para a apresentação do aplicativo ao usuário.

2) Login: a tela de login apresenta os campos e-mail e senha para que o usuário digite os

dados cadastrados no sistema. Caso seja a primeira vez dele utilizando a aplicação, também

há um elemento indicativo para que ele se registre, de forma que ele é levado a uma tela de

Registro.

3) Registro: no caso de primeira utilização, a tela de registro consiste em campos de texto

ou números, em que o usuário preencherá um formulário com as suas informações de forma

a se tornar apto a utilizar o sistema. Nesses campos foi implementado um tipo de tratamento

de erro, de formar a garantir a razoabilidade dos dados indicados.

4)  Erro:  caso  os  dados  digitados  pelo  usuário  não  sejam  compatíveis  com  aqueles

registrados no sistema, uma mensagem de erro será mostrada por meio de um dialog, e ao

ser pressionado OK o usuário é levado para a tela de login novamente.

5) Listas de Atividades:  consiste no menu principal do aplicativo. Nele estão mapeados

todas as principais funcionalidades do aplicativo, de forma a permitir o usuário optar pelo

que fazer no momento. Há as opções de iniciar uma nova captura, olhar o mapa de buracos

registrados, ver as capturas já realizadas pelo usuário e também editar o seu perfil. Além

disso, há um pequeno menu no topo da tela que inclui o “sobre nós” e a opção de sair, a qual

no momento que é clicada, redireciona à tela de login.

6)  Mensagem  “Sobre  Nós”:  consiste  num  pequeno  texto  descrevendo,  de  maneira

resumida, o que é o aplicativo e sua funcionalidade principal.

7)  Câmera: no  momento  em  que  o  usuário  opta  por  iniciar  uma  nova  captura,

automaticamente a câmera do celular é aberta de forma a possibilitar o usuário registrar, por

meio de foto, o buraco. No momento em que a foto é obtida, solicita-se ao usuário delimitar

o buraco na imagem, sendo que quando ele clica em “fim da captura”, o sistema o leva à

lista de materiais.

8)  Listagem  material:  esta  atividade  visa  a  listagem dos  materiais  necessários  para  a

pavimentação  de  um  buraco.  Nela  são  apresentados,  de  forma  individual,  os  preços

associados à emulsão asfáltica, massa asfáltica e custos operacionais. Por fim, há também a

disponibilização do custo total para tal finalidade. O usuário pode ainda querer ver o mapa

de buracos e ser redirecionada para essa atividade.
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9) Mapa: consiste na disponibilização de ícones que representam a presença de um buraco

em determinado local. Ao ícone ser clicado, mostra-se as informações básicas da captura

daquele buraco em específico, sendo que no momento em que o usuário clica no balão de

informações, ele é levado à imagem de captura.

10) Captura do Buraco: mostra a imagem processada do buraco, bem como um botão que

permite ver todas as informações ligadas a ele.

12)  Capturas  do Usuário: de  maneira  semelhante  à  captura  do  buraco,  mostra  para  o

usuário todas as imagens de suas capturas com as informações de cada uma delas.

13)  Edição  do  Perfil: possibilita  ao  usuário  atualizar  as  suas  informações  que  estão

presentes  no  banco  de  dados  do  servidor,  sendo  requisitado  as  mesmas  informações

apresentadas no formulário de registro.

Certamente há uma série de detalhes que não foram apresentados no flowchart por razão da

complexidade e do tamanho da aplicação, sendo inviável  apresentá-los ali.  A figura 3-6 é uma

representação superficial mas útil para o entendimento do fluxo de dados da aplicação em si, de

forma que ela  não explicita,  por  exemplo,  as  comunicações  feitas  com o servidor,  nem outros

pequenos fluxos de dados permitidos na aplicação. 

Como pode-se notar, o projeto em si não é grande em extensão, no sentido de haver muitas

atividades.  Com certeza  a  intenção  primária  do  desenvolvimento  do  algoritmo  Android  visa  a

obtenção da parametrização e precificação dos dados do buraco, sendo as outras funcionalidades

abarcadas para fim de usabilidade dos usuários. 

Visto  toda  a  descrição  do  sistema  implementado,  agora  na  seção  3.2,  portanto,  será

mostrada a proposta de um estudo de caso específico o que permite analisar, posteriormente, os

resultados obtidos nele. 

3.2. Estudo de Caso:

A fim de demostrar a aplicabilidade do aplicativo desenvolvido, propõe-se um estudo de

caso em contexto real para simular e investigar a eficácia proposta. Este projeto propõe 2 tipos de

testes, um que analisa a implementação de funcionalidades básicas (como login, registro, e etc.) e

outro  testando  as  estimativas  relacionadas  aos  buracos  (área,  precificação,  localização  e

disponibilização dos dados). 

Testes de Funcionalidades Básicas: 

Para o primeiro tipo de teste, foi criado um usuário simulando a utilização da plataforma do
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zero, ou seja, como se fosse o primeiro contato do usuário com o aplicativo. Além do registro, são

testados os elementos de login, edição de perfil, “sobre nós” e a opção de sair do programa. Todos

esses  elementos  citados  são  de  cunho  básico  da  plataforma,  os  quais  estão  relacionados  a

usabilidade do aplicativo. 

Testes Relativos a Buracos:

Para o segundo teste deste trabalho, foram feitas 3 simulações de medidas em um buraco

real. Previamente foi medido manualmente o seu comprimento e largura por meio de uma trena para

comparação com os dados obtidos pela aplicação.

Um detalhe, que deve ser elucidado aqui é que no processo de medida dos parâmetros de um

buraco, sempre é interessante não circunscrevê-lo no limite de suas bordas, sendo sempre sensato

haver uma “folga” de delimitação, visto que no processo de recapeamento os técnicos que estão

trabalhando na reparação devem primeiramente quebrar toda a parte danificada do buraco, ou seja,

sempre  há  um  dano  maior  do  que  aquele  visto  superficialmente.  Com  isso,  denota-se  que  é

necessário que a circunscrição leve a uma delimitação flexível.

No buraco medido, foi desenhado um retângulo com fita crepe a fim de marcar a área que é

recapeada, permitindo também, pelo aplicativo, visualizar onde devem ser delimitados os retângulos

no toque do usuário. 

Para quantificar os resultados obtidos, um bom medidor de desempenho consiste no erro

quadrático médio de uma medida, o qual procura a comparação entre estimadores, de sorte que sua

utilização neste projeto apresentará uma estimativa da acuracidade do aplicativo, representando a

sua confiabilidade. Considerando que o erro, denominado por Et  é dado por (15):

Onde At  consiste no valor real da área na medição t, e Pt  consiste no valor da área medida

(prevista) na aplicação Android também na medição t. 

Por  se  tratarem de  três  simulações  desenvolvidas,  o  erro  quadrático  médio  apresenta  a

seguinte característica (16):

Se os valores obtidos no EQM são baixos, significa que a estimativa está adequada. Como

critério de projeto, definimos um limiar máximo para o EQM como sendo de 0,002. Se o valor

obtido  nesse  cálculo  ultrapassar  o  limiar  significará  que  as  medidas  estão  muito  distantes  dos

valores reais, o que implica numa abordagem não eficaz da solução. Entretanto, se o valor de EQM

se encontrar abaixo do valor obtido implicará numa boa estimativa do projeto. 
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Esse valor de limiar foi definido por se considerar que quando um erro quadrático é de

0,002, haverá uma implicação de erro de medida de aproximadamente 0,044m², o que consiste num

valor baixo para os padrões de buracos medidos. 

Os testes foram feitos por uma pessoa de 1,60 m de altura, contando com a presença de três

dispositivos: celular com aplicativo, notebook servidor, notebook usado como hotspot. Visto que no

local em que foram feitas as simulações (na rua) não há rede Wi-Fi, utilizou-se um notebook para

funcionar como hotspot objetivando a aplicabilidade da rede local privada. Por se usar a rede do

notebook o endereço IP da rede tornou-se IP 192.168.137.0/24, sendo isso atribuído dinamicamente,

por conseguinte, não foi utilizado o 192.168.0.0/24 como nas redes Wi-Fi. Com isso o ambiente

tornou-se preparado para o uso. A figura 3-7 ilustra o ambiente configurado. 

Diante  dessa  descrição,  os  testes  de  medição  de  buracos  foram  realizados  e  também

demonstra-se  a  estimativa  de  custo  e  sua  verossimilhança  com a  realidade.  Com a  captura  de

buracos,  testa-se  também  as  funcionalidades  de  recuperação  dos  dados  do  servidor  e  a

disponibilização desses dados no mapa. Dessa forma, com todos os testes elicitados, o sistema fica

completamente verificável e apto à utilização, considerando a proposta inicial. No capítulo 4 serão

descritos os resultados obtidos.

Figura 3-7. Configuração do ambiente de rede (Fonte: pesquisa)
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CAPÍTULO 4- RESULTADOS

Este capítulo realiza a discussão

dos resultados obtidos nos testes

No âmbito da programação, foram necessárias o desenvolvimento de 20 classes as quais

podem ser vistas na figura 4-1 abaixo, sendo que duas das classes mostradas são nativas de outras

bibliotecas. Para fim de simplificação, não foi feito o diagrama de classes completo pela grande

quantidade  de  elementos  desenvolvidos,  o  que  traria  uma  multiplicidade  enorme  de  relações.

Também para fim de simplificação na visualização, foram omitidos as variáveis,  construtores e

métodos. O conjunto abaixo visa a amostra da abstração de classes, ou seja, uma elicitação dos

elementos presentes no projeto e algumas relações. 

Entre  o  diagrama  de  classes,  há  atividades  e  classes  normais.  Todas  as  atividades  têm

associadas a si uma página XML de forma que elas representam uma interface gráfica no qual o

usuário tem contato. Tais atividades, em geral, possuem uma relação de dependência com a classe

AppCompactActivity, que por sua vez depende da classe  FragmentActivity, como pode-se ver na

figura 4-1. Além disso, as demais classes são utilizadas pelas atividades para uso de certas funções. 

Em todo  o  projeto,  o  desenvolvimento  programático  se  deu  por  meio  da  utilização  de

relações de classes diversas, o que aumenta a dificuldade de mapeabilidade do mesmo. As relações

são  muitas  vezes  repetidas  por  diferentes  classes,  o  que  aumenta  também a  complexidade  do

mesmo. 
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Por fim, é importante elucidar algumas classes de destaques. Há ao todo cinco classes que

fazem  contato  com  o  servidor,  sendo  elas  o  BackgoundWorker,  o  BackgoundWorker2,  o

BackgoundWorker3, o ListageActivity e o MapsImageActivity. Nelas são feitas todas as requisições

ao servidor, as quais já foram descritas em seções anteriores. A ThirdActivity consiste na atividade

de captura do buraco,  onde é  feito  todo o processamento de  imagem e toda  a  precificação na

aplicação. Ela utiliza-se de dados obtidos anteriormente nas consultas ao servidor, gerando dados de

precificação. Por fim, outra classe de destaque é a SecondActivity, a qual funciona como um menu

principal da aplicação, apresentando as opções de usabilidade ao usuário. 

 Essa sem dúvidas é a seção crítica do projeto. Nela serão elicitados os resultados do projeto

e suas análises. Como foi descrito na seção 3.2, foram feitos testes qualitativos e quantitativos, de

forma a promover uma boa abstração do projeto. O capítulo 4 trará os testes de funcionalidades

básicas, caminhando depois pelos testes relativos a buracos, os casos de uso da aplicação e seus

resultados. 

Um meio utilizado para a comprovação dos resultados consiste no print de tela da aplicação

até  mesmo  para  a  demonstração  da  interface  gráfica  e  da  sua  usabilidade.  Os  testes  foram

desempenhados de uma forma objetiva com o fim de garantir a veracidade das informações.

4.1. Funcionalidades Básicas:

Partindo,  por  conseguinte,  para  a  análise  de  resultados,  observar-se-á  primeiramente  as

funcionalidades básicas do sistema, as quais serão descritas nessa seção. 

Diagramas de Casos de Uso:

De acordo com as funcionalidades desenvolvidas de maneira  a tornar  a plataforma com

usabilidade básica, foram implementadas as funções: Fazer login, editar perfil, realizar registro, ler

descrição  do sistema e sair.  Tanto os  casos  de  uso sair,  como ler  descrição como editar  perfil

incluem a funcionalidade de realizar login, visto que tais habilitações só são possíveis quando o

usuário encontra-se logado na plataforma. A relação de  include  diz respeito ao âmbito de agregar

um determinado caso de uso para que o outro tenha um sentido completo, o qual é justamente o

caso da figura 4-2.

Tendo como base os casos descritos, agora será apresentado a sequência de eventos que

acontecem na aplicação como forma de demonstração de resultados. Foram feitos fluxogramas que

exemplificam isso. 
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Figura 4-2. Casos de Uso das Funcionalidades Básicas do Sistema (Fonte: pesquisa)

Análise de Resultados: 

A primeira atividade a ser analisada é o referente ao registro no sistema. A figura 4-3 ilustra

o  funcionamento  do  registro.  Primeiramente,  ao  se  acessar  a  plataforma,  o  usuário  que  não  é

cadastrado, ao clicar no hyperlink “primeira vez aqui”, é redirecionado para a página de registro.

Por meio do formulário (figura 4-3 a), o usuário informa seu nome, altura, e-mail e senha. A partir

disso,  tais  informações  são  carregadas  no  servidor  de  sorte  que  suas  informações  ficam

armazenadas. 

Como pode-se ver  pela  página b)  da figura 4-3,  o  servidor  não possui  nenhum tipo de

criptografia  dos  dados,  sendo  isso  também  um  dos  pontos  que  devem  ser  melhorados  no

desenvolvimento das próximas etapas do projeto pelo uso de funções hash criptográficas. Por fim,

ao se concluir o registro no servidor de forma bem-sucedida, o usuário é levado à página de login

(figura 4-3 c) para autenticar-se no sistema e acessar a plataforma. 
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Figura 4-3. Fluxo do sistema (Registro de Usuário)

A segunda atividade a  ser também analisada é  a  de edição do perfil.  Usando o mesmo

usuário da figura 4-3, deseja-se editar seu perfil alterando algumas configurações já definidas em

outra ocasião. Ao se acessar a edição do perfil, um formulário semelhante ao utilizado no cadastro é

disponibilizado  ao  usuário,  de  sorte  que  ele  o  preencha  novamente  para  atualização  das

informações.  Com  isso,  os  dados  são  novamente  inscritos  no  banco  de  dados  do  servidor,

mantendo-os atualizados. De semelhante modo ao caso de registro, o usuário portanto é levado à

página de login para voltar a acessar a plataforma. A figura 4-4 demonstra essa descrição. 

A figura 4-5,  por sua vez,  demonstra como funciona o processo de login.  Ao o usuário

colocar seu e-mail e senha, automaticamente faz-se uma consulta ao BD para comparar se os dados

estão  corretos.  Caso  estejam,  o  usuário  será  levado  ao  menu  principal  da  plataforma,  o  qual

apresenta as seguintes opções: Nova Captura, Mapa de Buracos, Minhas Capturas e Editar Perfil

(figura 4-5 c). Caso os dados providos sejam equivocados, o usuário é levado a uma página de erro,

que o informa que os dados inseridos não são corretos, sendo que clicar em “ok” (figura 4-5 b), o

ele é levado de volta à página do login. 

Para finalizar essa análise das funções básicas, a figura 4-6 ilustra o uso das opções da barra

de  menu:  “sobre  nós”  e  “sair”.  Ao  clicar  no  menu  “sobre  nós”  haverá  um  pequeno  texto

descrevendo as razões de uso dessa aplicação (figura 4-6 b), enquanto que se o usuário clicar em

“sair”  ele  será  deslogado  do  sistema  de  forma  que,  se  apertar  em “voltar”  mais  uma  vez,  o
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aplicativo se fecha por completo (figura 4-6 c). Tal menu funciona como um recurso adicional de

opções para que o usuário tenha uma interação maior com o sistema.

Figura 4-4. Fluxo do sistema (Edição do Perfil)

Figura 4-5. Fluxo do sistema (Login no Sistema)
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Figura 4-6. Fluxo do sistema (Ler Descrição e Sair)

4.2. Funcionalidades Relativas aos Buracos:

Continuando a análise de resultados, esta seção tratará dos elementos ligados às obtenções

de buracos, sendo feito também o diagrama de casos de uso para descrição deles. 

Diagrama de Casos de Uso:

Considerando que o usuário já esteja logado no sistema, há algumas funcionalidades que

estão  ligadas  às  obtenções  de  buracos.  A primeira  função  implementada  é  aquela  associada  à

captura de buracos,  o qual é usada para disponibilizar ao usuário a possibilidade de verificar a

composição de custos de um buraco. A ele também é permitido acessar o mapa de buracos, que

inclui a captura de todos os buracos dos usuários e também possibilita ver a imagem de cada um

deles. Por fim, o usuário também pode visualizar suas capturas, tendo em mãos as informações

básicas delas. O diagrama de casos de uso mostrado na figura 4-7 ilustra essas atividades. 

Tendo como base os casos descritos, agora, de maneira semelhante, serão apresentados os

resultados  obtidos  por  meio de simulações  de âmbito  real.  A ideia  básica é  que  por  meio  dos

resultados a aplicação se mostre confiável e estável, de forma a garantir confiabilidade.
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Capturas de Buracos:

Como foi dito, o teste desenvolvido consiste em obter 3 medições de um único buraco para

análise da sua acuracidade por meio do aplicativo. Em termos de análise, faz-se a comparação das

áreas obtidas do buraco. Com isso pode-se obter o custo aproximado para a sua reparação. 

Primeiramente foi necessário calcular a área real do buraco, portanto, com a delimitação das

fitas crepes ao redor do buraco, foi possível medir o comprimento e largura dele. De acordo com a

figura 4-8, é possível ver que a medida do comprimento é de 69 cm enquanto que a largura de 50

cm. Transformando para m, temos que a área do buraco consiste em (17):

Observa-se que esse valor corresponde a um buraco de tamanho relativamente padrão aos

demais encontrados nas cidades. Portanto, a escolha do teste ser feito nesse buraco em específico

procura se aproximar ao máximo dos casos do cotiano. 

Após  a  obtenção  manual  da  área  do  buraco,  foram feitas  as  3  capturas,  as  quais  são

mostradas figura 4-9. O usuário deve primeiramente ir em “Nova Captura”, e tirar a foto de acordo

com as  especificações  de  posicionamento  apresentadas  na  seção  3.1.1.  Após  isso,  o  usuário  é

convidado a delimitar  o  retângulo ao redor  do buraco e  clicar  em “fim de  captura”.  A fim de

visualizar os dados da área e volume, mostra-se uma mensagem de sistema da plataforma Android,

como também pode-se ver na figura 4-9. 
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A real=0,69×0,5=0,345m² (17)

lucas_000
Typewriter
Figura 4-7. Casos de Uso das Funcionalidades Relativas aos Buracos (Fonte: pesquisa)



Figura 4-8 Comprimento e Largura do Buraco

Figura 4-9. Capturas do  buraco via aplicativo Android 
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Com as três capturas já demonstradas, é possível, portanto, calcularmos o erro quadrático

médio, por meio da fórmula 16, apresentada na seção 3.2. Antes deve-se calcular os erros de cada

captura, sendo denotadas por E1, E2 e E3, conforme os cálculos abaixo (18, 19 e 20):

Com isso o erro quadrático médio será dado por (21): 

Como pode-se ver, o erro quadrático médio é menor do que o limite adotado como critério

de projeto. Isso confirma que os valores obtidos apresentam uma certa estabilidade, de sorte que

trata-se  de  uma aplicação de  caráter  confiável  quando usado de  acordo  com as  especificações

mostradas  ao  longo  desse  trabalho.  Logo,  o  sistema  atende  às  especificações  delimitadas  da

característica do projeto.

Após isso, o aplicativo faz toda a análise de precificação, armazenando no servidor de todas

as informações levantadas. Depois, o usuário é levado para uma página de análise de custos, que

mostra os valores individuais dos elementos que compõem o preço final, de forma que no momento

em que o usuário clicar num dos elementos, é mostrado um dialog com o custo unitário dele, como

pode  ser  visto  na  figura  4-10.  Além disso,  o  usuário  pode  ser  redirecionado  também às  suas

capturas, que será descrito posteriormente. 

Figura 4-10 Página da composição de materiais com o seu preço 
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E1=0,345−0,3058=0,0392

E2=0,345−0,3135=0,0315

E3=0,345−0,3138=0,0312

EQM=
0,03922

+0,03152
+0,03122

3
=0,001167

(18)

(19)

(20)

(21)



Os custos, por sua vez, também não mudaram muito, sendo de variação pequena. Os custos

obtidos  são  respectivamente  de  R$  37,21,  R$  38,14,  R$  38,18.  Tais  valores  estão  em  plena

concordância  com o sistema de  precificação descrito  anteriormente,  sendo que  a  mudança  nos

valores se dão tão somente por conta da área obtida do buraco. 

Mapa de Buracos:

O mapa de buracos, mostrado pela figura 4-11, demonstra a captura dos buracos referentes a

todos os usuários. No caso dos testes desenvolvidos, foram feitas três medidas do mesmo buraco, e,

olhando com um zoom maior (figura 4-11 b), é possível ver o leve princípio de incerteza do A-GPS,

o qual não marcou exatamente as coordenadas do buraco de maneira igual. 

Entretanto,  a  variação na posição  detectada  é  muito  pequena,  o  qual  não  interfere  para

âmbito de visualização dos usuários. Esse deve ser um tratamento de exceção desenvolvido pelo

servidor, que estará implementado por completo na próxima etapa do projeto. Deverá ser feito uma

comparação da localização do registro de um novo buraco com os anteriores, de forma a evitar

duplas marcações.

Ao  o  usuário  clicar  sobre  o  marcador  de  buraco,  é  mostrado  a  ele  um  balão  com as

informações de qual é o buraco marcado e seu respectivo custo (figura 4-11 b). No momento em

que o usuário clica sobre o balão, a imagem do buraco é buscada no servidor e ele é levado à foto de

captura do buraco (figura  4-11 b e c). 

Capturas do Usuário:

Por fim, a última atividade implementada consiste no usuário visualizar suas informações,

demostrado na figura 4-12. Primeiramente é feito uma busca no servidor do conjunto de imagens

associadas ao id do usuário e posteriormente elas são disponibilizadas para que ele possa ver suas

informações. O usuário pode passar as imagens por meio de uma seta que aparece indicando “passar

para a próxima imagem”(figura 4-12 a) e ainda ver a latitude, a longitude e o custo de um buraco

(figura 4-12 b). 

A cada  troca,  de  maneira  rápida,  a  próxima  imagem é obtida  no servidor  e  novamente

disponibilizada  ao  usuário,  de  forma  que  no  final  de  suas  capturas,  o  usuário  é  informado  e

redirecionado para o menu principal da aplicação (figura 4-12 c e d). 
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4.3. Limitações:

Quando houve a proposta inicial do desenvolvimento da aplicação desejava-se automatizar

todo o processo de parametrização do buraco, de forma a não precisar do usuário para delimitá-lo,

obtendo  o  seu  comprimento  e  largura.  Nessa  tentativa,  a  ferramenta  utilizada  e  integrada  à

plataforma Android foi o OpenCV.

O OpenCV (Open Computer Vision) consiste numa biblioteca gratuita que é utilizada para

processamento de imagem. Ela possui  um arcabouço robusto e  consistente  de funções que são

capazes de detectar objetos, rostos, mãos e etc. Trata-se de uma ferramenta poderosa, especialmente

pelas funções de achar contornos e suas respectivas áreas. 

Na fase inicial do projeto, o OpenCV foi integrado com a aplicação Android de forma a

automatizar tudo. Propunha-se achar o contorno do buraco, e por meio de uma função, denominada

drawRect, delimitar um retângulo ao redor dele. Na verdade, uma função chamada  findContours
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Figura 4-11. Fluxo do Sistema (Mapa de 
Buracos)

Figura 4-12. Fluxo do Sistema (Capturas do 
Usuário)



delimita todos os contornos de uma determinada imagem, de sorte que era necessário percorrer por

cada um deles a fim de achar aquele com maior área, que corresponderia ao buraco. Ao redor do

maior contorno desenhava-se, então, o retângulo de forma a chegar numa proposição semelhante ao

que foi desenvolvido neste projeto. Mas tal ferramenta não se mostrou satisfatória. Para explicar a

falha do uso desse instrumento, primeiramente devemos explicar alguns conceitos de detecção de

contorno. 

No  processo  de  delimitação  de  limites  (edges)  de  uma  imagem,  o  primeiro  passo

fundamental a ser feito consiste na transformação da imagem em borrão, de forma que ela fique

sem a distinção física dos seus elementos. Após isso, aplica-se uma escala de cinza (gray scale), de

forma transformar a imagem em níveis de preto e branco, os quais podem ser associados a alta

intensidade (aproximando da cor branca) ou baixa intensidade, (aproximando da cor preta). A partir

disso, o ambiente necessário para a detecção do contorno torna-se preparado. Toda essa delimitação

consiste no uso do Sobel Operator ou o Canny Edge Detector.

O método clássico de detecção de bordas envolve o uso desses operadores, baseados num

filtro bidimensional. Um limite em uma imagem ocorre quando um determinado gradiente é maior.

Os operadores trabalham identificando esses grandes gradientes para delimitar as bordas. Para isso,

deve-se percorrer os pixels de uma imagem e ir atribuindo valores para eles de acordo com os níveis

de intensidade, de forma que cores que tendem ao branco possuem valor positivo, enquanto que

cores que tendem ao preto possuem valores negativos. Posteriormente, esses valores são colocados

numa matriz, em que cada pixel corresponde a um par coluna/linha. Esses valores são percorridos

pela convolução dos elementos dessa matriz pelo gradiente x e y,  de forma a identificar  se há

contorno ou não. 

• Sobel Operator: 

De  acordo  com  o  doutor  Mike  Pound  [51],  o  operador  Sobel  é  um  operador

diferencial discreto. O operador utiliza dois kernels 3x3: um estima o gradiente na direção x,

enquanto  o  outro  estima  o  gradiente  na  direção  y.  Esses  gradientes  (figura  4-13)  são

utilizados  como  parâmetros  pra  identificação  de  valores  de  determinada  parte  de  uma

imagem. 

Figura 4-13. Gradiente x e y do Operador Sobel (Fonte:  Sobel Operator and Canny Edge 

Detector; Daniel Kim; 2013) [50]
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A imagem  é  convoluída  com  os  dois  kernels  para  aproximar  as  derivadas  em

mudanças horizontais e verticais. Em cada ponto dado, a magnitude do gradiente pode ser

aproximada com (22):

De forma que, a partir do valor de obtido de G, é possível delimitar um contorno em

determinada localização da imagem. A figura 4-14 ilustra o uso desse operador:

Figura 4-14. Exemplo do uso do operador Sobel (Fonte:  Sobel Operator and Canny Edge Detector; Daniel

Kim; 2013) [50]

• Canny Edge Detector: 

Neste tipo de operador, o mesmo princípio de gradientes é utilizado, de forma que as

diferenças do operador Sobel e ele consiste no fato do Canny Edge Detector ter elementos

adicionais. Segundo Daniel Kim [50], existem várias etapas para implementar o operador

Canny. Primeiro, um filtro gaussiano é usado para suavizar a imagem para remover o ruído

dela. Em segundo lugar, a magnitude do gradiente é computada de forma semelhante ao

operador Sobel. Em terceiro lugar, é aplicado uma supressão nos locais onde o gradiente não

é máximo, de forma que o algoritmo remove os pixels que não fazem parte de uma borda. 

Ainda de acordo com Kim [50], o passo final envolve o uso do limiar de histerese ao

longo das bordas. Histerese usa dois limiares, um superior e outro inferior. Se um gradiente

de pixel for maior que o limite superior, então o pixel será marcado como uma borda. Se um

gradiente de pixel estiver abaixo do limite inferior, o pixel será descartado. Finalmente, se o

gradiente de pixel estiver entre os dois limiares, então apenas o pixel que está conectado

acima do limite superior será marcado como uma borda. Dessa forma o Canny Edge aparece

como um elemento mais robusto ao uso no processo de detecção de contorno. A figura 4-15

exemplifica o seu uso. 

Como pode-se notar, todo o uso de ferramentas de detecção de contorno é baseado

em diferenças do nível de intensidade dos elementos presente numa imagem, ou seja, dos

pixels.  No  caso  deste  projeto,  que  pretende-se  analisar  os  buracos,  um  fator  limitante
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impossibilita o uso de tais métodos. 

Figura 4-15. Exemplo do uso do operador Canny Edge (Fonte:  Sobel Operator and Canny Edge Detector;

Daniel Kim; 2013) [50]

Um buraco, por diversas vezes, possui no seu interior asfalto da mesma forma que no seu

exterior, de forma que ao se aplicar um borrão na imagem, a intensidade do interior do buraco se

confunde  com  a  intensidade  do  exterior.  Dessa  maneira,  a  detecção  de  contorno  torna-se

extremamente ineficiente pelo fato da intensidade ser praticamente a mesma. O uso desse tipo de

função só é efetiva, no caso de buracos, que apresentam terra ou escuridão no seu interior, ou seja,

aqueles que estão efetivamente desgastados que é possível ver a camada inferior à de rolamento. A

figura 4-16 ilustra essa ideia de intensidades iguais. 

Figura 4-16. Buraco viário com praticamente mesmo nível de intensidade de cor interna e externa (Fonte:

pesquisa)

Diante do que foi descrito, foi necessário optar por uma alternativa com a participação do

usuário, em que ele se torna responsável por delimitar o buraco, de forma que todo o algoritmo de

parametrização  foi  desenvolvido  do  zero,  não  fazendo  uso  de  qualquer  ferramenta  de

processamento de imagem. Com tal  característica,  a aplicação Android ganhou velocidade pela

simplificação do processo de processamento de imagem, mas perdeu pela automatização. 

Para contornar o problema descrito no uso desses operadores, talvez uma solução seja a
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utilização de propagação de ondas eletromagnéticas (por exemplo bluetooth ou infravermelho) para

detectar a presença de um buraco e suas dimensões, de forma a correlacioná-lo com a imagem

obtida pela aplicação. Tal solução necessitaria de um hardware externo responsável pela detecção,

visto que a plataforma Android não apresenta um controle tão variável na manipulação de ondas

eletromagnéticas,  especialmente pelo fato dessa solução necessitar  de uma certa diretividade da

antena propagadora do sinal. 
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CAPÍTULO 5- CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo conclui o projeto apontando os 

possíveis melhoramentos em projetos futuros.

Considerando toda a descrição já feita, pode-se notar que o objetivo primordial do projeto

foi  alcançado,  com um erro  quadrático  médio  baixo  e  usabilidade  satisfatória.  Todo  o  projeto

consistiu no uso de teorias de processamento de imagem, como por exemplo o modelo de câmera

pinhole, e pode-se notar a efetividade de seu respectivo uso. 

Apesar de haver outras funcionalidades implementadas, a função primordial da aplicação

consistia na obtenção dos dados referentes a um buraco de forma a realizar o estudo de precificação,

de forma a traduzir os dados em preços. Seu uso pode-se tornar efetivamente difundido e útil para a

população ou trabalhadores do ramo de pavimentação asfáltica, automatizando processos que hoje

são  desempenhados  de  maneira  mecânica.  Com isso,  espera-se  que  tal  aplicativo  possibilite  a

agilização  da  repavimentação  de  buracos,  agregando  uma  forma  transparente  e  usual  para  os

usuários. 

Como já foi dito, esse projeto se restringe tão somente ao desenvolvimento da aplicação

Android, o qual apresenta algumas limitações de ordem funcional, de forma que não automatiza por

completo a obtenção dos dados do buraco. Ainda, há questões relacionadas ao desenvolvimento de

outras  etapas  do  projeto,  que  abordam elementos  que  não  fazem parte  do  escopo  do  que  foi

apresentado. A seguir serão descritos os trabalhos futuros.

5.1. Trabalhos Futuros:

A aplicação Android conectada à descrição do servidor consiste numa parte integrante de

uma  topologia  maior  como  pode  ser  evidenciado  pelo  delimitante  vermelho  da  figura  5-1.  A

topologia restante não se preocupará com a obtenção dos dados mais sim no tratamento deles, por

meio de métodos estatísticos, podendo tratá-los e apresentá-los de uma forma mais amigável aos

usuários.  Para isso,  além da aplicação Android,  haverá também na segunda parte  do projeto,  o

desenvolvimento de uma plataforma web que consistirá na disponibilização desses dados obtidos

pelo aplicativo. 

A plataforma web se  utilizará  de  consultas  ao  servidor  de  uma maneira  semelhante  ao

desenvolvido aqui. O servidor por sua vez, apresentará uma robustez de âmbito de segurança, a qual

não foi tratada nessa primeira etapa. Além disso, ele será responsável por desenvolver métodos

estatísticos de correlação entre os dados coletados pelos usuários, de forma a passar para a aplicação
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web.

A aplicação web apresentará também um mapa, de forma semelhante ao caso da aplicação

Android, bem como as imagens associadas aos buracos. Ela fará um acompanhamento inteligente

da situação do buraco. Enquanto que o aplicativo procurou obter os dados, a aplicação web será

responsável por acompanhar o tratamento do buraco. Portanto, haverá informações que revelam o

seu registro e a solução do buraco pelo poder público.

Além disso, há outro importante elemento a ser desenvolvido que consiste na abertura de

chamadas para a NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital  do Brasil),  o qual é o

órgão responsável por realizar a pavimentação asfáltica no DF. A abertura de chamada pode se dar

pelo  registro  de  e-mail  ou  ainda  o  preenchimento  de  formulário  específico  no  próprio  site  da

empresa.  Com isso,  o  órgão  seria  informado  da  presença  de  um buraco  de  forma  a  tomar  as

providências necessárias. 

Ainda haverá uma terceira etapa do projeto que consistirá na utilização da topologia da

figura 5-1, mas que abarcará a aplicação Android combinado a utilização de um drone, de forma a

automatizar ainda mais a obtenção dos dados referentes aos buracos.  Nesse tipo de topologia é

possível a utilização de um hardware externo para o mapeamento de buracos por meio de ondas

eletromagnéticas, possibilitando o rastreamento das dimensões deles. Dessa maneira, não haverá

necessidade de técnicos se dirigirem ao local onde o buraco se encontra para poder estimar os

custos associados a ele. 

Figura 5-1. Topologia Completa do Projeto (Fonte: pesquisa)
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A ideia principal do projeto é ir aumentando o grau de abstração de forma a possibilitar a

maior automatização de processos, sendo de fato um projeto de engenharia consistente e relevante

também na sociedade. A utilização de drones possibilitará essa característica. A figura 5-2 ilustra

uma nova topologia. 

Figura 5-2. Topologia Futura de Projeto (Fonte: pesquisa)

Por fim, esse projeto em seu escopo atendeu à solução da problematização apresentada.

Certamente, com os trabalhos futuros, este projeto ganhará uma relevância ainda maior e revelará a

potencialidade do seu uso difundido na sociedade, tanto por empresas do ramo de pavimentação,

quanto por pessoas comuns que desejam auxiliar a administração pública das vias do DF. 
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