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Sumário  

O trabalho aqui apresentado, inserido no projeto mobilizador Rev@Construction, tem como propósito o 
desenvolvimento de um sistema de monitorização de um pavimento rodoviário em tempo real. Neste projeto está 
preconizada a utilização de sensores avançados FBG, bem como o desenvolvimento de uma app inovadora, 
baseada em algoritmos de Machine Learning, que permitirá avaliar a deformação dos pavimentos e elaborar 
modelos de previsão do seu comportamento. A definição da arquitetura final do sistema relativo à sensorização e 
aos dados recolhidos é analisada com maior detalhe, sendo também abordadas as restantes etapas, fundamentais 
para o gradual aperfeiçoamento da solução final. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção é um dos maiores e mais influentes sectores da Europa, com um impacto ambiental 
significativo. As estradas, que representam uma grande parte da infraestrutura construída, contribuem de forma 
significativa para o consumo de água e energia, e também para a extração de materiais virgens e emissões de gases 
com efeito de estufa, especialmente de CO2 [1].  

As crescentes preocupações ambientais têm direcionado o foco da investigação científica para novos campos tais 
como o desenvolvimento de técnicas que aumentem a resistência e resiliência dos pavimentos. A composição 
heterogénea das camadas superficiais dos pavimentos torna a monitorização in situ a alternativa mais fiável para 
observar a evolução do seu comportamento. Esta monitorização permite realizar ações de manutenção adequadas 
e precisas, conduzindo assim a uma maior resiliência e a uma vida útil prolongada do pavimento. Por outro lado, 
a análise do desempenho dos pavimentos permite melhorar o processo de dimensionamento, conduzindo a um 
consumo de recursos mais adequado [2]. 

O projeto mobilizador Rev@Construction, estando inserido em múltiplas áreas, procura dar o seu contributo na 
aplicação dos conceitos da indústria 4.0, traçando o caminho para uma melhor gestão das infraestruturas. Para isso 
vai desenvolver um sistema de monitorização de pavimentos em tempo real com recurso a sensores de fibra ótica. 

Tendo como base a transmissão de fibra ótica, os sensores Fibre Bragg Grating (FBG) têm sido cada vez mais 
aplicados à monitorização de estruturas em engenharia civil.  

Diferentes estudos demonstraram que estes sensores permitem monitorizar uma gama de parâmetros e indicadores, 
tais como a temperatura e extensões [3-5], a deformação [6, 7], o fendilhamento [8, 9], a rugosidade [10], o nível 
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de compactação [11] e o tipo de cargas de tráfego [12]. Apesar das várias aplicações bem-sucedidas dos sensores 
FBG, alguns estudos também comprovam que o seu processo de instalação é delicado. Assim, estas técnicas devem 
ser melhoradas, incluindo o estudo dos materiais de revestimento dos sensores, como os mástiques [13] e o módulo 
de elasticidade dos sensores [14], a fim de evitar erros de medição decorrentes de uma transmissão de carga 
inadequada. 

Os desafios impostos por uma sociedade cada vez mais exigente e informada requerem às entidades gestoras a 
tomada de medidas preventivas e, nesse sentido, os objetivos desta iniciativa revestem-se de pertinência. 
Atualmente não é conhecida a utilização de sensores de fibra ótica para a monitorização de pavimentos rodoviários 
em Portugal. Nesse sentido, o que se pretende desenvolver é um sistema de monitorização em tempo real das 
condições de um pavimento rodoviário, utilizando sensores óticos FBG. Este sistema não invasivo permitirá ter 
acesso, em tempo real e com elevada exatidão, ao estado de deformação e à temperatura dos pavimentos, 
possibilitando um diagnóstico  atempado do estado de desempenho da estrutura e a identificação atempada de 
cenários de dano. 

A informação recolhida pelo sistema de monitorização será posteriormente tratada com o auxílio de ferramentas 
ligadas ao tratamento de dados massivos (Big Data).  

De nada serviria recolher esta enorme quantidade de informação sem uma forma simples e eficaz de a transmitir 
aos utilizadores finais (end-users). Para isso, os dados tratados serão armazenados em bases de dados, alimentando 
algoritmos de Machine Learning que vão permitir criar modelos de previsão do comportamento dos pavimentos. 
A etapa final é a criação de uma aplicação digital inovadora (APP PAV 4.0 LC) que irá reunir toda a informação 
recolhida, facilitando a correta definição de planos de manutenção e de investimento, levando a uma gestão mais 
eficiente dos ativos e reduzindo o custo do seu ciclo de vida. 

O desenvolvimento de um projeto desta magnitude exige, impreterivelmente, a cooperação entre diferentes áreas 
e competências que se irão complementar de modo a atingir os objetivos finais. De modo a executar os trabalhos 
propostos, a estratégia passa por validar as soluções de monitorização em diferentes fases e escalas. 

2 DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA 

A extensa pesquisa bibliográfica que foi realizada acerca da utilização de sensores de FBG na monitorização de 
pavimentos permitiu chegar a duas conclusões importantes: em primeiro lugar, a sua utilização para a criação de 
modelos de previsão de comportamento é muito escassa, e em segundo lugar, a aplicação deste tipo de sensores, 
sobretudo previamente à colocação das camadas betuminosas superficiais, levanta uma série de dificuldades 
ligadas à correta transmissão dos esforços e à garantia da resiliência mecânica dos sensores.  

Considerando as dificuldades referidas, a primeira fase do projeto passa por definir a arquitetura do sistema de 
monitorização. Este processo desdobra-se em fatores como o tipo de informação a recolher e, consequentemente, 
o tipo de sensores FBG que serão utilizados, a localização destes sensores, a forma de colocação e os demais 
aspetos relacionados com as redes de comunicação entre os sensores e os servidores e bases de dados.  

Após a revisão da literatura e a consulta do mercado para aferir a melhor tecnologia disponível, a solução adotada 
para a instalação do sistema de monitorização num trecho real traduziu-se na colocação de dois perfis de fibra de 
vidro consecutivos e instrumentados com 17 sensores FBG, sendo 16 respetivos à medição da deformação e 1 à 
medição da temperatura. Os perfis terão um comprimento de aproximadamente 3 metros. 

Estes valores foram definidos tendo como base os seguintes critérios: 

 Uma via com cerca de 3 metros de largura; 
 Um veículo pesado com uma largura de 2,55 metros; 
 Uma largura média de um rodado de veículos pesados de cerca de 30 cm. 

Para uma melhor caracterização das cargas aplicadas ao pavimento e da respetiva deformação, nas zonas 
correspondentes à passagem dos rodados serão colocados sete sensores de deformação espaçados 15cm entre si, 
sendo colocados dois sensores na zona central para controlo e para medir os efeitos das cargas exercidas numa 
zona mais afastada do ponto de aplicação. A posição da extensão máxima e a intenção de estudar a distribuição 
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lateral das cargas foi determinante para estabelecer o valor de espaçamento definido entre cada sensor, sobretudo 
na zona dos rodados. Os dois perfis de fibra serão instalados num rasgo que será aberto para o efeito, conforme se 
representa na Figura 1. A Figura 2 apresenta um detalhe da configuração dos sensores FBG no cabo de fibra ótica. 

 

Fig. 1. Representação da arquitetura do sistema de medição com dois perfis consecutivos. 

 

Fig. 2. Desenho técnico: a) pormenor do cabo com sensores de deformação na zona de passagem dos 
rodados; b) inscrição a laser no cabo de fibra ótica, criando a estrutura de FBG. 

 

Importa referir que o perfil de fibra de vidro terá um diâmetro aproximado de 4 milímetros. Por sua vez, o cabo de 
fibra ótica que contém os sensores FBG e percorre o interior do perfil de fibra de vidro terá um diâmetro inferior, 
de cerca de 2 milímetros. Por definir está a ainda a largura do rasgo que será feito, que dependerá das características 
da máquina de corte. Os materiais a utilizar no preenchimento do rasgo e na ligação entre o cabo de fibra ótica e 
o perfil de fibra de vidro serão definidos nas operações de calibração a ser realizadas previamente à sua instalação. 

3 CALIBRAÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO  

3.1 Instrumentação e calibração em ambiente laboratorial 

Sendo uma tecnologia relativamente recente e com um nível de conhecimento reduzido, é fundamental garantir a 
fiabilidade nas medições obtidas. Para isso é indispensável realizar a sua calibração, inicialmente num ambiente 
laboratorial. Nesse sentido, será realizada uma série de ensaios nos laboratórios da Universidade do Minho de 
modo a assegurar que a qualidade dos dados obtidos é suficiente para atingir os objetivos propostos.  

Tendo como objetivo o estudo do comportamento de misturas betuminosas, serão realizados ensaios de flexão e 
ensaios de pista, em diferentes condições. Os procedimento e dimensões dos provetes usados nos ensaios de flexão 
e de pista seguem as normas EN 12697-24 e 12697-22, respetivamente. Pretende-se estudar a influência da 
temperatura, a influência do posicionamento dos sensores, a resposta dada por diferentes tipos de sensores, e 
também a influência de diferentes materiais de enchimento. Para isso, foram definidas diferentes configurações de 
ensaio, que se apresentam na Figura 3. 

FBG (~5mm)
b) a) 
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Fig. 3. Configuração dos provetes para ensaio de flexão com: a) dois tipos de sensores diferentes; b) três 
sensores na zona de flexão central; c) um sensor de deformação em faces opostas; d) perfil em fibra de 

vidro instrumentado com um sensor de deformação. 

 

Na Figura 3a) está representado um sensor de deformação FS62PSS, tendo como principal característica o 
encapsulamento que possui à volta do cabo de fibra ótica. Possui uma instalação simples e pode ser colado em 
superfícies planas ou curvas. Já a azul está representado um sensor de deformação constituído apenas pela estrutura 
que faz a medição, necessitando de uma instalação mais cuidada, sendo unido ao provete através de uma resina 
especifica para o efeito. Esta configuração de ensaio tem como objetivo perceber a resposta dada por estes dois 
tipos de sensores e a influência dos materiais utilizados no seu acoplamento ao material em teste.  

Dado que se vão realizar ensaios de flexão em 4 pontos em que o momento atuante entre os dois apoios centrais é 
constante, o protótipo de configuração apresentado na Figura 3b) tem o intuito de confirmar a continuidade dos 
resultados medidos nos sensores FBG. Com a configuração apresentada na Figura 3c) pretende-se averiguar a 
capacidade do mesmo tipo de sensor medir esforços de tração e compressão em simultâneo, em faces opostas.  Por 
fim, a configuração apresentada na Figura 3d) é a primeira abordagem à solução proposta para a arquitetura final 
do sistema de medição. Aqui será aberto um rasgo numa das faces do provete prismático, sendo posteriormente 
inserido um perfil de fibra de vidro instrumentado (representado a laranja) com um sensor FBG de deformação. 
Através do uso de diferentes materiais de enchimento, tendo um método de ensaio predefinido, será possível 
averiguar qual desses materiais apresenta melhor capacidade de transmissão de esforços. Para além dos referidos 
ensaios de flexão em 4 pontos, vão ser também realizados ensaios de pista de modo a simular a passagem de um 
rodado na zona onde se encontram os sensores, e a partir daí, retirar uma série de dados cruciais para aperfeiçoar 
o sistema de medição final a ser implementado. 

Estando na presença de um material betuminoso heterogéneo (Figura 4), este tipo de ensaios permite avaliar a 
variabilidade nos resultados obtidos. 

 

Fig. 4. Provete instrumentado (a) de acordo com a configuração apresentada na Fig. 3a) e Interrogador 
FS22 Industrial BraggMETER (b) para obtenção das medições. 

b) 

c) d) 

a) 

b) a) 
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Para além da configuração de ensaios de flexão, serão também instrumentadas várias lajetas de mistura 
betuminosa, que serão solicitadas com uma carga rolante no denominado ensaio de pista, vulgarmente utilizado 
para a determinação da resistência à deformação permanente, conforme se apresenta na Figura 5. 

 

 

 

Fig. 5. Configuração para o ensaio de pista com: a) três sensores de deformação no sentido de passagem 
do rodado; b) dois sensores de deformação a uma distância pré-definida; c) perfil de fibra de vidro com 

um sensor de deformação; d) sensores de deformação a diferentes profundidades. 

Assim como acontece na configuração apresentada na Figura 5a), os ensaios de pista não poderão ter forçosamente 
os sensores à superfície. A profundidade a que o cabo de fibra ótica é colocado será também um fator a estudar. 
Nesta situação, o cabo de fibra ótica que contém os sensores FBG estará colocado na interface entre uma camada 
de mistura betuminosa, que representa a superfície do pavimento, e uma camada de outro material flexível (por 
exemplo, borracha), que representa a camadas granulares inferiores. A utilização de três sensores FBG na zona 
central tem como objetivo estudar a progressão da deformação ao longo do ensaio. 

Assim como na configuração anterior, os sensores representados na Figura 5b) estão colocados na interface das 
duas camadas. A colocação de dois sensores consecutivos no sentido transversal em relação à passagem do rodado 
tem como objetivo recolher informação que permita desenvolver algoritmos adicionais de modo a calcular a 
velocidade do tráfego e identificar o sentido de circulação. 

A configuração apresentada na Figura 5c) introduz a utilização de um perfil de fibra de vidro (a amarelo), contendo 
um sensor de deformação no seu interior. Este perfil situar-se-á na parte inferior da camada betuminosa, tendo 
como objetivo estudar também o comportamento do material que irá preencher o rasgo efetuado para introduzir o 
referido perfil de fibra de vidro, bem como aferir a influência do rasgo na transmissão dos esforços entre os dois 
lados do rasgo. 

Na situação representada na Figura 5d), o perfil de fibra de vidro instrumentado com um sensor de deformação 
FBG será colocado sensivelmente a meio da camada de mistura betuminosa, sendo colocado também um sensor 
de deformação, sem perfil de fibra de vidro na face inferior da lajeta. Assim será possível aferir a transmissão dos 
esforços em profundidade e averiguar a influência que a colocação do perfil de fibra de vidro no interior da camada 
tem na distribuição desses esforços. 

a) 

d) c) 

b) 
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Na Figura 6 está representado um corte transversal do perfil de fibra de vidro instrumentado que será utilizado nas 
configurações apresentadas anteriormente. Na zona superior é possível identificar o cabo de fibra ótica que irá 
conter o(s) sensor(es), de acordo com aquilo que é pretendido. Percebe-se, assim, a importância de garantir uma 
correta transmissão de esforços no sistema provete-sensor, fortemente influenciada pelo material utilizado no 
preenchimento do rasgo criado para a introdução do perfil de fibra de vidro. 

 

Fig. 6. Esquema de corte do perfil de fibra de vidro a ser utilizado nas várias configurações. 

 

Para além dos ensaios que foram aqui apresentados, está contemplado fazer uso de uma pista circular que existe 
nas instalações da Universidade do Minho. Este equipamento de ensaio, representado na Figura 7, possui duas 
rodas semelhantes às de um veículo ligeiro, sendo possível definir o nível de carga que é transmitido à superfície. 
Através da replicação das configurações propostas para os ensaios de pista, espera-se que esta componente seja 
um complemento aos resultados obtidos e permita validar os procedimentos de aquisição e tratamento de dados 
em tempo real. 

 

Fig. 7. Pista circular equipada com rodados para realização de testes. 

 

Após a realização de todos estes ensaios, pretende-se chegar a um nível em que se compreenda o modo como cada 
um dos potenciais agentes influenciadores interferem nos resultados e na qualidade de transmissão dos mesmos, 
tendo total confiança nos resultados obtidos. Para além de ser uma etapa fundamental para a calibração do sistema 
de medição, representa também um elemento fundamental para o aperfeiçoamento contínuo de que a arquitetura 
final vai ser alvo. 

3.2 Instrumentação e calibração num modelo físico  

Após o sistema de medição estar operacional num cenário laboratorial, importa aumentar a escala de aplicação. 
Para isso, e antes do sistema ser aplicado num trecho real em funcionamento, será utilizado um modelo físico à 
escala real (Figura 8), localizado nas instalações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Esta 
infraestrutura possui um Simulador de Ensaios Acelerados sobre Pavimentos Rodoviários (SEAPR), permitindo 
solicitar as estruturas de um pavimento em estudo [15]. O trecho desenvolve-se ao longo de 31 m, com um 
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comprimento útil de 12 m e com uma largura constante de 3 m, sendo constituído por 4 soluções de pavimentação 
rodoviária com camadas totalmente conhecidas. Com este enquadramento é possível aplicar cargas semelhantes 
àquelas exercidas pelo normal tráfego rodoviário, monitorizando a resposta estrutural do pavimento. 
Simultaneamente, será estudada a melhor forma de implementar o sistema no pavimento, uma vez que esta etapa 
apresenta uma série de dificuldades ao nível dos pormenores de aplicação e instalação, podendo comprometer a 
qualidade da transmissão dos esforços. Esta tarefa permitirá, além de comprovar as conclusões obtidas na 
calibração realizada em laboratório, traçar novos desenvolvimentos para a implementação no trecho real dos 
sistemas de medição e de recolha, tratamento e análise de dados. 

 

Fig. 8. Pista e simulador de ensaios acelerados sobre pavimentos rodoviários: a) corte esquemático; b) 
fotografia da instalação. Retirado de [15] 

4 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

4.1 Desenvolvimento do sistema de tratamento e análise dos dados recolhidos 

Assim como é fundamental garantir plena confiança nos dados obtidos pelo sistema de medição, é igualmente 
fundamental desenvolver uma metodologia de transmissão, armazenamento e análise desses mesmos dados. Este 
sistema de recolha e armazenamento de dados em tempo real será também desenvolvido de forma faseada, sendo 
aplicado numa primeira fase à vertente laboratorial, e sequencialmente adaptado ao modelo físico e trecho real 
onde será implementado o sistema de medição final. 

Importa garantir uma comunicação ininterrupta entre o equipamento que transmite os dados, chamado 
interrogador, e o equipamento que os vai receber em tempo real. Dada a enorme quantidade de informação gerada, 
é também necessário definir estratégias de filtragem dos dados, através de métodos de deteção de valores de pico 
e de valores anómalos. 

A transmissão de dados em tempo real requer implementar conceitos relacionados com a Internet of Things (IoT), 
de modo a conectar objetos físicos, ambientes e máquinas por meio de dispositivos eletrónicos, tornando-os em 
sistemas ciber-físicos, e a robustez e segurança dos sistemas de informação, limitando a ocorrência de falhas no 
sistema.  

O grande volume de dados que será recebido em alta velocidade implica a utilização de metodologias ligadas ao 
Big Data, sendo esta uma das principais chaves da inovação sustentável desta solução. Estão contemplados níveis 
de armazenamento de curta e longa duração. Os primeiros traduzem-se num armazenamento em tempo real em 
bases de dados NoSQL, através de várias tecnologias (Cassandra, HBase, etc) e tipologias possíveis (baseadas em 
colunas, baseadas em gráficos, etc.). O armazenamento de longa duração, baseado em Hadoop, confere uma 
perspetiva mais histórica aos (big) dados. Este processo pode ser definido em duas etapas. Em primeiro lugar, os 
dados são carregados para uso posterior, ficando armazenados por um período de tempo definido num Data Lake 
especialmente desenhado para este contexto. Na segunda etapa será desenvolvido um Big Data Warehouse (BDW), 
em que os dados aí armazenados ficam disponíveis para posteriores análises de dados através de dashboards 
analíticos. A implementação do BDW será efetuada através de um Data Lakehouse, esta arquitetura de 
armazenamento combina a economia e flexibilidade dos Data Lakes com a confiabilidade e consistência dos Data 
Warehouses. A particularidade desta solução é a sua construção sobre uma arquitetura Delta Lake, que permite 

a) b) 
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armazenamento e processamento distribuídos em várias máquinas formando um cluster, de modo a armazenar 
grandes volumes de dados.  

Após estar definida a forma dos dados serem recebidos em tempo real e posteriormente armazenados, seja em 
curta ou longa duração, a próxima tarefa implica estabelecer os procedimentos necessários para que esses (big) 
dados possam ser tratados, utilizados para criar datasets válidos, e efetuar posteriores análises. Um dataset pode 
ser descrito como estando apto e válido para ser analisado se estiver limpo e devidamente livre de erros e 
inconsistências. Através da criação de rotinas de processamento em séries temporais, datasets de treino e de 
avaliação, e deteção e correção de outliers, garante-se que análises posteriores através de Machine Learning e 
Data Visualization possam ser realizadas, de preferência livres de erros e inconsistências. 

4.2 Criação de modelos de previsão do comportamento de pavimentos  

Os modelos de previsão que se pretendem desenvolver serão baseados em algoritmos de Machine Learning e 
sistemas de apoio à decisão. Será determinado qual o tipo de algoritmo com maior capacidade de previsão, sendo 
expectável o uso de redes neuronais ou random forests. Pretende-se também conciliar a utilização do Apache 
Spark, que corre por cima do Hadoop e funciona como um motor de processamento, capaz de executar engenharia 
e ciência de dados e combinar os referidos algoritmos de Machine Learning. A utilização do Apache Spark, que 
se insere no ecossistema Hadoop, representa uma grande vantagem uma vez que permite fazer uso do poder de 
processamento distribuído, fundamental para suportar a quantidade de dados que será recolhida. 

O algoritmo apetrechado com os dados recolhidos pelo sistema de monitorização será depois implementado nos 
modelos de suporte à decisão, permitindo assim desenvolver modelos de previsão do comportamento dos 
pavimentos mais fiáveis. Pretende-se que o sistema de monitorização totalmente funcional consiga recolher dados 
relativos à deflexão para diferentes temperaturas e distribuição lateral das cargas. Serão também levadas em 
consideração as variações sazonais a que os pavimentos estão sujeitos, otimizando o output final dos modelos de 
previsão do comportamento. Por se lidar com dados reais, automaticamente é eliminado o risco da utilização de 
suposições empíricas. Esta característica aumenta consideravelmente a qualidade dos modelos de previsão, 
permitindo otimizar os planos de intervenção no pavimento, reduzindo o custo do seu ciclo de vida. 

4.3 Desenvolvimento de solução digital – APP PAV 4.0 LC 

Através da criação de um dashboard, o gestor da infraestrutura poderá monitorizar, tanto em tempo real como em 
diferido, o estado da mesma. Esta solução digital estará munida de técnicas e ferramentas que permitem 
transformar os dados tratados em informação significativa e útil no apoio à decisão. Este dashboard será 
constituído por uma interface user-friendly, apresentando funcionalidades como repositórios de dados dos 
sensores, séries temporais, avaliação da qualidade dos dados, bem como os modelos de previsão do comportamento 
dos pavimentos apresentados previamente, essenciais no suporte à decisão. 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

As tarefas aqui apresentadas atestam indubitavelmente o grau de complexidade que envolve todo o processo, que 
pode ser equiparado com as melhorias que vai trazer à gestão das infraestruturas rodoviárias. O trabalho até agora 
realizado, sobretudo focado numa vertente mais laboratorial, permitiu definir a arquitetura do sistema final, que se 
prevê que vá sofrendo melhorias à medida que se percorrem as etapas preconizadas. A pesquisa bibliográfica já 
efetuada também permitiu constatar as vantagens que esta tipologia de sensores apresenta em relação às soluções 
convencionais, ao nível da qualidade do sinal recolhido, do seu tamanho reduzido, e a imunidade a sinais 
eletromagnéticos. 

Por outro lado, foi já possível comprovar algumas das dificuldades que são mais frequentemente mencionadas por 
outros trabalhos baseados no uso de sensores FBG. De facto, este tipo de sensores requer um cuidado de 
manuseamento elevado, especialmente quando não se encontram protegidos. Nesse sentido, a análise a ser efetuada 
aos materiais de revestimento será preponderante para assegurar a resistência mecânica do sistema de medição. 
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Sendo uma proposta inovadora que incorpora a utilização de métodos de gestão, tratamento e análise de dados 
ligados à engenharia de sistemas com engenharia de pavimentos, exige uma cooperação constante entre ambas as 
áreas. A intenção final de elaborar uma app que permita aos donos de obra ter acesso em tempo real às condições 
da infraestrutura, bem como a inclusão de modelos de previsão de comportamento dos pavimentos, eleva a fasquia 
de um projeto que pretende aumentar a sustentabilidade da gestão dos ativos rodoviários. 
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