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Nota da Comissão Organizadora

A primeira Conferência Nacional de Geodecisão foi um fórum organizado pela Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, nos dias 15 e 16 de maio de 2014, nesta Escola do Instituto Politécnico 
de Setúbal. O público-alvo da conferência foi composto por decisores, técnicos, empresários e 
investigadores na área da informação geográfica.  Proporcionou um momento de reflexão e de 
divulgação sobre o modo como a informação geográfica deve ser utilizada na tomada de decisão 
em diferentes áreas de atividade no nosso país.

A enorme quantidade de informação geográfica, disponível na internet e o aumento de ferramen-
tas grátis que permitem manipular essa informação, levou também a decisão até aos utilizadores 
menos experientes.  A democratização da informação geográfica implica que a mesma seja nuclear 
para milhões de pessoas, com menor utilização da informação geográfica em formato físico.

O esforço na organização da informação geográfica digital, a criação de infraestruturas de dados 
geográficos, a normalização da informação geográfica e a geração de negócio a partir da sua utili-
zação, são objetivos modernos e cada vez mais atuais.

O contributo das ciências clássicas apoia as novas tendências, constituindo-se novas formas de 
análise da informação geográfica. O esforço europeu em completar as iniciativas  Copernicus  (pro-
grama da observação da Terra), Diretiva INSPIRE (normalização europeia de informação geográfica) 
e Galileo (GNSS europeu para posicionamento geográfico), foram áreas de interesse abordadas na 
primeira Conferência Nacional de Geodecisão.

A Comissão Organizadora agradece aos patrocinadores, aos expositores, à Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, ao Instituto Politécnico de Setúbal, à Câmara Municipal do Barreiro e à 
Direcção Geral do Território, por terem acolhido o evento e apoiado a sua organização.

Edgar Barreira

Maria João Henriques

Miguel Baio

Rita Brito
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sistema de aqUisição de imagens 
para análise de paVimentos rodoViários 

Paulo VILELA1, Sérgio MADEIRA2, Ricardo BENTO2, António SOUSA2

1Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2INESC/TEC e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

RESUMO: O principal objetivo é a conceção e implementação de um Sistema Móvel de 
Levantamento de baixo custo, dotado de uma câmara de vídeo e de um recetor GPS / GNSS, 
com a finalidade de obter informação vídeo georreferenciada adequada para efetuar análise de 
pavimento rodoviário. O sistema, sendo de utilização simples e não necessitando de um veículo 
com características especiais, permite uma recolha regular de informação para inventariar o estado 
do pavimento ao nível das suas patologias e também ao nível do estado das marcações em que 
cada ocorrência estará devidamente georreferenciada, podendo assim analisar-se a evolução do 
estado de conservação das rodovias ao longo do tempo. Para implementar o sistema de aquisição 
selecionou-se de entre o material disponível aquele que reunia as melhores características para 
o efeito, nomeadamente uma câmara digital de resolução 1024x768 e um recetor DGPS. Ainda 
nesta fase foi desenvolvido um sistema de fixação da câmara de vídeo ao veículo de levantamento, 
bem como delineado o esquema de aquisição da informação em levantamento. Foi desenvolvido 
software para efetuar a georreferenciação e orientação das imagens e para permitir a visualização, 
georreferenciação e análise de defeitos observados no pavimento. É ainda possível a exportação 
da informação recolhida para possibilitar a sua visualização em software disponível online, como 
seja o Google Maps ou o Google Earth.

Palavras-chave: levantamento móvel, vias de comunicação, fotogrametria.

ABSTRACT: The main objective is the design and implementation of a low cost Mobile Mapping 
System, equipped with a video camera and a receiver GPS / GNSS in order to obtain information 
to perform georreferenced video analysis of road pavement. The system is simple and allows a 
regular gathering information to inventory the state of the pavement, thus being able to analyze 
the evolution of the condition of the roads over time. To implement it was selected a digital camera 
1024x768 resolution and a DGPS receiver. Software was developed to perform the georreferencing 
and orientation of the images and to allow visualization, georreferencing and analysis of defects 
observed on the pavement. It is also possible to export the collected information to enable their 
visualization available online, such as on Google Maps or Google Earth.

Keywords: Mobile mapping, Roads, Photogrammetry.

1. Introdução 

O principal objetivo deste trabalho é a conceção e implementação de um Sistema Móvel de 
Levantamento (SML), dotado de uma câmara de vídeo e de um recetor GPS / GNSS, com a 
finalidade de obter informação vídeo georreferenciada adequada para efetuar análise de pavimento 
rodoviário. O contexto e pressupostos em que surge esta ideia são os seguintes:

Um SML pode definir-se como uma plataforma móvel na qual se colocam um conjunto de sensores 
cuja finalidade é a obtenção de informação georreferenciada dos objetos capturados pelos sensores 
[Madeira et al., 2012]. Existem atualmente SML no mercado, por exemplo da Applanix, da Topcon 
ou da Mitsubishi Electrics, mas baseiam-se em equipamento de elevado custo, tendo portanto 
preços elevados tanto ao nível dos sistemas como dos serviços fornecidos.

Ao nível das aplicações os sistemas terrestres permitem obter dados adequados na gestão de 
infraestrutura urbana ou rodoviária, podendo ser otimizados para aplicações específicas tais como 
infraestrutura urbana, sinalização vertical e horizontal, análise de pavimento rodoviário, etc. A 
análise de pavimentos rodoviários a partir de imagens é um assunto que vem sendo estudado 
pelo menos desde os anos 90, por exemplo, Georgeopolus et all, 1995, Cheng & Miyojim, 1998, 
havendo bastante trabalho apresentado no âmbito da análise automática, por exemplo Aoki et all, 
2012, Shahbazi, et all, 2012, Mulsow, 2012, Mohammadi, 2012, etc. O grande progresso ocorrido 
nos últimos 20 anos nas tecnologias informática e eletrónica tem permitido a implementação de 
sistemas cada vez mais baratos e simples de operar quer durante o levantamento, quer ao nível do 
pós-processamento.

Atualmente, existe no nosso país uma grande necessidade de informação atualizada referente ao 
estado de manutenção das rodovias de forma que as empresas do setor e outras entidades com 
responsabilidade em infraestrutura municipal possam efetuar a gestão deste equipamento da forma 
mais prática e eficiente possível. Estamos em crer que sistemas simples ao nível da operação e pós-
processamento têm enquadramento neste esforço de manutenção, até porque o país possui uma 
das redes viárias mais densas, complexas e de boa qualidade em todo o mundo, sendo necessário 
dar resposta à necessidade de informação continuamente atualizada para dezenas de milhares de 
quilómetros de rodovias. Neste trabalho apresentamos um SML de baixo custo que permite obter 
imagens georreferenciadas adequadas para análise de pavimento rodoviário. Foi desenvolvido 
paralelamente software de processamento da informação que para já requer processos apenas 
manuais na identificação de patologias de pavimento.

2. MetodoloGIa

A metodologia seguida consistiu em desenvolver um sistema de aquisição de imagens, simples 
e robusto de forma a permitir levantamentos regulares para aferir a qualidade dos pavimentos 
rodoviários. Foi necessário implementar: um sistema de fixação da câmara e dispositivo de aquisição 
de coordenadas, definir a melhor arquitetura informática para a aquisição das imagens sincronizadas 
temporalmente com o sistema de georreferenciação e ainda o modelo matemático para a obtenção 
final de coordenadas cartográficas de regiões visionados nas imagens. Adicionalmente foi ainda 
necessário desenvolver um software que permitisse um eficiente levantamento das patologias de 
pavimento observadas nas imagens e a apresentação sugestiva dos resultados. Estes aspetos 
serão apresentados no que se segue.

2.1. levantamento

Relativamente às condições do levantamento, este deve ser efetuado em boas condições de 
luminosidade. A situação de dia claro, nublado e sem chuva é a preferível dada a ocorrência de uma 
luminosidade uniforme, em dia de Sol deve evitar-se a situação de Sol baixo dado que tal favorece 
a sobre ou sub-exposição. Deve ainda ajustar-se o ângulo da câmara para favorecer a imagem do 
pavimento garantindo alguma sobreposição entre frames consecutivas.
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2.2. descrição do equipamento 

A recolha de dados para análise de pavimento rodoviário requer o uso de material adequado bem 
como operar em condições propícias. Relativamente ao material falamos do sistema de aquisição 
de imagem, do equipamento de georreferenciação e ainda do computador usado em campo para 
armazenar os dados. Neste último caso, usou-se um PC portátil com características adequadas 
para o efeito, incluindo porta de comunicação para o protocolo firewire.

2.2.1. Câmara

A câmara a usar deve ser de CCD progressivo e permitir a aquisição de várias frames por segundo 
sem interrupção. É desejável que a geometria da imagem adquirida favoreça a resolução do 
pavimento. As características do sistema de aquisição de imagens utilizado é o seguinte:

Câmara

Sensor: Sony – ICX-204AK

Dimensões do sensor: 1/3” (4,8x3,6mm)

Dimensões do pixel: 4,65x4,65 mm

Nº de píxeis máximo: 1024x768

Comunicação Firewire – até 400 Mbit/seg

lente

Distância focal: 6 mm

Ângulo de visão: 43º (H), 33º (V), 53º (D).

Abertura: 1.4 – C.

2.2.2. Sistema de georreferenciação direta

Neste tipo de levantamento a obtenção de um posicionamento com uma precisão da ordem 1 ou 
2 metros é adequado porque o que se pretende identificar são regiões do pavimento e não pontos 
em concreto. Para esse efeito pode usar-se equipamento de observação GPS que opere apenas 
em modo código. Este tipo de equipamentos está bastante divulgado, é acessível, e podendo 
aceder a uma rede SBAS (como é o caso do EGNOS na zona europeia) as coordenadas obtidas 
terão o tipo de precisão anteriormente referido. Utilizou-se um equipamento deste tipo, que tem as 
seguintes características:

-	 Sensor MTK MT3329 chipset

-	 Channels 66 parallel satellite-search channels.

-	 Receiver L1, C/A code.

-	 Reacquisition 0.1 second.

-	 Comunicação: Mensagens NMEA via Bluetooth

A Figura 1 mostra o equipamento montado em veículo, pronto para o levantamento.

Figura 1 – Câmara + receptor GPS, instalado em veículo ((b) – grande plano).

(a) (b)

O recetor utilizado obtém as posições no sistema WGS84 em cada segundo inteiro de tempo 
UTC, comunicando-as para o computador de armazenamento através de mensagens NMEA 
(este formato é standard na comunicação de informação GPS/GNSS). Para obter as posições e 
orientações de cada imagem obtida é necessário efetuar a interpolação dos dados adquiridos pelo 
recetor para os instantes em que as imagens foram obtidas. Para isso, é necessário que o sistema 
de tempo do computador coincida com o tempo UTC, o que é conseguido através de um software 
que utiliza as mensagens NMEA para sincronizar automaticamente a hora do computador. Além do 
mais, a informação temporal das frames (hora de criação) é acedida com precisão de milissegundo, 
o que é imprescindível neste tipo de interpolação.

2.3. determinação da atitude horizontal de cada frame

A atitude horizontal para um ponto genérico da trajetória é calculado tal como indicado na Figura 2. 
É traçada a corda à trajetória pelos pontos imediatamente anterior e posterior, sendo o ângulo de 
orientação kn no ponto Pn o calculado para a referida corda.O ângulo de orientação kn pode então 
calcular-se da seguinte forma:

                    (1)

A fórmula (1) requer ainda a redução ao quadrante correto. O ângulo de inclinação da câmara é 
também necessário para o transporte de coordenadas. No entanto este ângulo, w, é aferido no 
início do levantamento com um inclinómetro e considerado constante no cálculo de coordenadas.

2.4. Obtenção de coordenadas do pavimento

Para obter coordenadas do pavimento é necessário efetuar transporte de coordenadas a partir 
das posições e orientações obtidas para cada frame. As coordenadas cartográficas de um ponto 
P observado numa imagem, através das suas coordenadas imagem, obtêm-se através de uma 
equação fotogramétrica baseada no princípio da colinearidade [Madeira et al., 2010]:

 

N.C. Trajectória no plano E,N 

κn 

Pn+1 Pn-1 Pn 

Figura 2 – Cálculo do ângulo de orientação k no ponto genérico n.

(2)

(3)
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O levantamento, efetuado em modo manual, permitiu constituir uma base de dados, georreferenciada e 
datada, sendo um elemento de auxílio à decisão muito valioso para a entidades com responsabilidades 
na manutenção rodoviária. Consideraram-se irregularidades dos seguintes tipos: Deformações, 
fendilhamento, degradação da camada de desgaste, movimento de materiais, tendo cada um outros 
sub-tipos. No armazenamento da informação estará patente a severidade do defeito.

O software permite ainda exportar o levantamento para o formato kml do Google Earth. Resulta 
deste passo um ficheiro que mostra os ícones georreferenciados de todas as imagens, tendo cada 
um deles a respetiva imagem associada de forma a poder ser visualizada por um utilizador. Todas as 
imagens em que foram detetadas patologias de pavimento estão devidamente sinalizadas no kml, 
pela cor ou forma diferenciada do ícone, estando um pequeno relatório desse evento disponível 
através de uma pequena janela popup. Um exemplo apresenta-se na Figura 4.

Os testes efetuados permitiram identificar situações a melhorar: a catalogação manual dos defeitos 
de pavimento pôde fazer-se em cerca de 3 horas de trabalho para estes 25 km de estrada, o que 
nos parece tornar viável a operação manual, mas reconhece-se que algum nível de automatização 
poderá melhorar este aspeto; na aquisição de dados verificou-se que será aconselhável progredir 
mais lentamente, ao nível dos 40 km/h, para evitar situações de “arrastamento” da imagem e para 
minimizar frames mal expostas nas situações de mudança abrupta de luminosidade; ao nível do 
software, este deve permitir identificar defeitos que se estendem por várias dezenas de metros, 
armazenando-os não como pontos mas como linhas.

4. concluSão / PerSPectIVaS

No trabalho aqui apresentado foi implementado um sistema de aquisição de imagens georreferenciadas 
direcionadas para análise de pavimentos. Foi desenvolvido o sistema de aquisição e sincronização 
temporal das imagens com a informação de georreferenciação, o processo de interpolação das 
posições das imagens e o software que posteriormente permite efetuar a análise (manual) das 
deficiências do pavimento e catalogar essa informação. Adicionalmente, foi apresentada uma forma 
de visualização sugestiva do resultado do levantamento através da exportação para o formato kml.

Foram efetuados testes em situação real, tendo sido aqui apresentado um deles em mais pormenor, 
sendo os resultados obtidos plenamente satisfatórios, na linha dos objetivos inicialmente propostos.

O trabalho aqui apresentado abre uma linha de investigação na instituição, pretendendo os autores 
prosseguir no sentido de melhorar o sistema de aquisição e de introduzir processos de análise 
automática de imagem aproveitando a investigação entretanto já publicada neste campo. No entanto, 
consideram os autores nunca abandonar a linha semi-automática, isto é, o operador manterá sempre 
um controlo absoluto sobre a operação automática. Esta é a única forma de tornar mais eficiente e 
célere a operação e garantir ainda o pleno de identificação de patologias de pavimento.

em que as componentes XL, YL, ZL são as coordenadas da posição da câmara, obtidas por 
interpolação e as componentes mij fazem parte da matriz de rotação que contém os ângulos de 
orientação k e w. Adicionalmente, considera-se o plano de projeção horizontal ao nível da estrada 
(cerca de 1,8 m abaixo da posição da câmara (coordenada Z), o que simplifica, não inserindo erros 
sensíveis no processo. Relativamente a este ponto deve dizer-se que ao substituir a estrada por um 
plano de interseção horizontal e ainda o considerar-se fixos os outros dois ângulos de orientação 
além da atitude horizontal, insere um erro nas coordenadas obtidas, na ordem dos cm ou poucos 
decímetros (dependendo da variação de inclinação do pavimento), o que não tem significado neste 
caso dado a precisão do Sistema de Georreferenciação Direta utilizado - cerca de 2 m. Finalmente 
x0, y0 são as coordenadas do ponto principal da câmara e f a sua distância focal, parâmetros estes 
obtidos por calibração, e x z são as coordenadas imagem obtidas pelo utilizador ao referenciar o ponto.

3. teSteS e reSultadoS

Foi efectuado um teste em que se percorreu uma via secundária próxima de Vila Real estando 
todas as componentes do sistema em perfeita operação. O levantamento durou 35 min tendo-se 
recolhido 9285 frames a uma taxa de aproximadamente 4,5 frames/segundo, a velocidades entre 
40 e 60 km/h (média de 50 km/h), o que implica, aproximadamente, 25 km de percurso e uma 
imagem recolhida a cada 3 m. A câmara foi colocada na parte traseira do tejadilho do automóvel 
com um ângulo de inclinação de cerca de 23º, com a iris fixa e prioridade à exposição. O recetor 
GPS foi colocado junto da câmara, na sua parte superior. Estes aspetos podem observar-se na 
Figura 1, a qual diz respeito a este levantamento. Durante o levantamento, além do armazenamento 
das frames, foi recolhido o ficheiro com as mensagens NMEA e efetuada a sincronização temporal 
do PC a partir dessas mesmas mensagens. Após o fecho do levantamento verificou-se que o 
ficheiro NMEA continha informação de todos os segundos decorridos e sempre com qualidade 
elevada tendo em conta o tipo de observação.

Já em gabinete, os dados foram tratados tendo-se interpolado as posições do ficheiro NMEA para os 
instantes de aquisição de cada frame (estes com precisão de milissegundo). Resultou um ficheiro de 
texto em que cada linha contém o nome de cada imagem e as respetivas coordenadas e orientações.

Esse ficheiro de texto constitui, juntamente com as imagens, os dados de entrada para o software 
desenvolvido para o processamento do levantamento, do qual se mostra uma imagem na Figura 3. 
O seu funcionamento consiste em correr as imagens como se de um vídeo se tratasse, podendo 
o operador controlar o visionamento (avançar, recuar, parar, mais rápido, mais lento). Ao visionar 
algo considerado um defeito o “vídeo” é parado na imagem mais significativa e o operador, com o 
rato, “clica” na imagem num ponto considerado central ao defeito. Imediatamente as coordenadas 
imagem indicadas são transformadas em coordenadas cartográficas por intermédio da equação (2) 
e o operador armazenará esse defeito preenchendo um menu-lista.

Figura 3 – Observação e catalogação de patologias.

Figura 4 – Apresentação de resultados em formato kml (Google Earth).
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