
 

1 

A DIGITALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E PROCESSOS NAS 

INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE 

Ionut Dragos Moldovan1, José Neves2, Manuel Parente3, António Gomes Correia4 

 

1 CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Avenida Rovisco Pais, 1040-001 Lisboa, Portugal 

email: dragos.moldovan@tecnico.ulisboa.pt 

2 CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Avenida Rovisco Pais, 1040-001 Lisboa, Portugal 

3 BUILT CoLAB, Rua de Campo Alegre, 760, 4150-171 Porto, Portugal 

4 ISISE, Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Campus de Azurém, 

4804-533 Guimarães, Portugal 

Sumário 

Este artigo apresenta uma compilação de processos e casos de estudo desenvolvidos em contexto nacional que 

pretendem ilustrar o potencial da implementação dos conceitos relacionados com a Construção 4.0 e 5.0. Em 

cada um deles, são discutidas as vantagens associadas ao ganho em flexibilidade e adaptabilidade resultantes do 

aumento de informação disponível, assim como à integração desta informação no apoio à decisão tanto em fases 

de planeamento, como de construção e serviço. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os conceitos de Construção 4.0 e 5.0 têm ganho cada vez mais relevância na atualidade. Estes conceitos apoiam-

se numa série de tecnologias para promover a digitalização de estruturas e processos, nomeadamente a 

monitorização para recolha de dados em tempo real e a manipulação dos mesmos para apoiar a tomada de decisão 

em contexto económico, ambiental e social. No âmbito das infraestruturas de transporte, estes conceitos têm sido 

implementados a partir da (micro-)escala laboratorial, como por exemplo na caraterização de geomateriais, 
passando por processos construtivos, tais como terraplenagens, pavimentação de estradas e trabalhos em vias-

férreas, e até à (macro-)escala da estrutura, como é o caso da monitorização da integridade estrutural de pontes. 

Este artigo apresenta uma compilação de processos e casos de estudo desenvolvidos em contexto nacional que 

pretendem ilustrar o potencial da implementação dos conceitos relacionados com a Construção 4.0 e 5.0. Em cada 

um deles, são discutidas as vantagens associadas ao ganho em flexibilidade e adaptabilidade resultantes do 

aumento de informação disponível, assim como à integração desta informação no apoio à decisão tanto em fases 

de planeamento, como de construção e serviço. 

À escala laboratorial, apresenta-se a plataforma computacional GeoHyTE, desenvolvida para a interpretação 

automática dos ensaios dinâmicos em geomateriais utilizando transdutores piezoelétricos e para a otimização da 

configuração laboratorial desses mesmos ensaios. Relativamente aos processos construtivos, estes são 

especialmente suscetíveis a grandes ganhos em termos de custos, durações e impactos ambientais como resultado 

do aumento da informação disponível associada à sensorização dos equipamentos de construção ativos. A 

monitorização em tempo real destes equipamentos fazendo recursos aos sensores referidos promove a integração 

de sistemas de otimização de processos e alocação de recursos que são capazes de sugerir alterações relativamente 

à melhor utilização dos recursos disponíveis. O Building Information Modelling (BIM) tem vindo a ser 

implementado cada vez mais também nas vias de comunicação. O artigo apresenta um caso de análise da 

viabilidade de implementação da metodologia BIM no âmbito da renovação e inspeção de uma linha ferroviária 

nacional, salientando não só o potencial de criação do modelo em fase de projeto (modelo 3D) mas também de 

planeamento do processo construtivo (modelo 4D). Finalmente, é apresentada a utilização de modelos 
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computacionais probabilísticos de pontes como Digital Twins para obter informações sobre o seu comportamento 

estrutural em condições raramente encontradas na prática de monitorização (e.g. ações excecionais, dano 

estrutural). Os dados assim obtidos são combinados com observações de monitorização e alimentam algoritmos 

de aprendizagem de máquina para uma classificação supervisionada da integridade estrutural. 

2 CARACTERIZAÇÃO DINÂMICA DE GEOMATERIAIS 

O módulo de corte ou distorção a pequenas deformações é uma característica fundamental dos geomateriais. 

Tipicamente, o mesmo é medido em laboratório, utilizando coluna ressonante ou transdutores piezoelétricos 

(bender elements). Em comparação com a coluna ressonante, os transdutores piezoelétricos têm um custo muito 

menor e podem ser instalados em edómetros, dispositivos triaxiais e até células de Rowe. Por outro lado, a 

interpretação do ensaio pode ser muito incerta e depende da experiência do analista. Uma configuração laboratorial 

típica envolve dois transdutores piezoelétricos, inseridos em extremidades opostas da amostra de geomaterial 

(Figura 1): um transmissor, que é exposto a uma voltagem controlada (o sinal de entrada) que faz com que vibre 

lateralmente, e um recetor que lê a chegada da onda de corte gerada pelo transmissor (o sinal de saída). O objetivo 

é utilizar os sinais de entrada e saída para derivar a velocidade da onda de corte, a partir da qual o módulo de corte 

pode ser calculado. As técnicas de interpretação convencionais baseiam na suposição de que os sinais de entrada 

e saída são semelhantes. Todavia, isso geralmente não é verdade, pois as ondas de corte são distorcidas pela 

interação com o envelope lateral do contentor e misturadas com ondas de compressão [1], pelo que a identificação 

precisa do tempo de propagação utilizando métodos convencionais pode ser bastante complicada, levando a uma 

considerável imprecisão da estimativa do módulo de corte [2]. 

 

 

Fig.1. Esquema de funcionamento de um ensaio com transdutores piezoelétricos 

Em 2018, Moldovan et al. lançaram o Projeto CEN-DynaGeo, fundamentado no acoplamento de técnicas 

experimentais e numéricas para a otimização da configuração experimental do ensaio com transdutores 

piezoelétricos e interpretação automática do seu sinal de saída. O projeto utiliza modelos de elementos finitos para 

analisar a propagação da onda, produzindo resultados muito semelhantes aos obtidos experimentalmente [1]. Isso 

levou ao desenvolvimento da plataforma computacional GeoHyTE para o cálculo automático do módulo de corte. 

GeoHyTE é baseado na técnica de atualização de modelo (model updating) apresentada na referência [2]. O 

utilizador deve executar o teste laboratorial com transdutores piezoelétricos, carregar o sinal de saída resultante no 

GeoHyTE, e construir um modelo de elementos finitos de toda a configuração experimental. Todo o processo é 

facilitado pela disponibilidade de interfaces gráficas intuitivas, tanto para a introdução do sinal de saída, como 

para a definição do modelo numérico do ensaio. GeoHyTE lança, de seguida, uma série iterativa de atualizações 
do modelo: a cada passo, o módulo de corte é ajustado para melhorar a correlação entre os sinais de saída 

experimental e numérico. Um relatório com as informações sobre cada iteração é construído automaticamente 

(Figura 2). Quando o processo converge, GeoHyTE devolve o módulo de corte final. Todos os campos 

(deslocamento, tensão, pressão, etc.) são guardados num conjunto de passos de tempo controlado pelo utilizador, 

para cada iteração. Isso permite a visualização da variação no tempo d os campos, em todas as iterações do 

processo. 



 

3 

 

Fig.2. Interface GeoHyTE durante a execução   

Ao contrário da maioria das técnicas de interpretação convencionais, o procedimento implementado em GeoHyTE 

é objetivo, na medida em que não depende da experiência do analista, e fisicamente consistente, já que se baseia 

na correlação de sinais da mesma natureza (sinais de saída, laboratorial e numérico) e toma em consideração a 

natureza multifásica dos geomateriais, através da aplicação de modelos matemáticos baseados na teoria de Biot. 

Uma ampla campanha experimental baseada nos casos de estudo de um ensaio internacional paralelo [3] 

demonstrou que os módulos de corte previstos por GeoHyTE estão em linha com os obtidos através da aplicação 

de técnicas laboratoriais convencionais, mas com muito menor dispersão do que a verificada no ensaio paralelo 

(Figura 3). 

 

 

Fig.3. Resultados obtidos com GeoHyTE e métodos de interpretação convencionais (utilizam-se as 

denominações em Inglês), e comparação com os valores do ensaio internacional paralelo [3] 

3 MONITORIZAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

Na monitorização da integridade estrutural de pontes e obras de arte, a identificação de dano foi definida como 

uma hierarquia de cinco níveis: deteção, localização, tipo, gravidade e prognóstico. Apesar do surgimento de 

tecnologias promissoras para extrair informações das respostas das estruturas monitorizadas, ainda é amplamente 

reconhecido que a monitorização da integridade estrutural não é totalmente capaz de produzir informações 

confiáveis sobre a presença do dano, e muito menos de fazer o seu diagnóstico. Isso acontece sobretudo por causa 
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do grande número de condições estruturais raras e, por isso, pouco documentadas na prática de monitorização, 

incluindo condições ambientais e operacionais mais extremas e todos os tipos de dano.  No caso das obras de arte, 

não é fácil suprir a carência de dados relativos à estrutura danificada, já que a mesma não se pode danificar de 

propósito, para se adquirir essa experiência. Por outro lado, os modelos de elementos finitos associados aos digital 

twins das obras de arte têm o potencial de permitir a transição da aprendizagem não supervisionada (feita apenas 

com dados da estrutura não danificada) para supervisionada (isto é, feita com dados correspondentes a várias 

condições estruturais, previamente classificadas) e avançar, assim, na hierarquia de identificação de dano. Os 

digital twins podem ser usados para lhes aplicar condições ambientais e operacionais extremas e para modelar os 

tipos de danos mais usuais, permitindo assim o treino supervisionado dos algoritmos de aprendizagem de máquina 

para a deteção e classificação de dano. 

Este procedimento foi aplicado, por exemplo, à ponte Z24, um caso de estudo muito utilizado na literatura. A Z24 

foi uma ponte em viga caixão de betão pré-esforçado, composta por um vão principal de 30 m e dois vãos laterais 

de 14 m. Antes da demolição completa, a ponte foi instrumentada e monitorizada por 10 meses, período durante o 

qual foi danificada de maneira controlada, com o objetivo de fornecer uma base de dados de referência para os 

investigadores na área da integridade estrutural. A ponte é modelada utilizando o programa comercial CSI Bridge. 

Todos os elementos estruturais, exceto as lajes de encontro e os blocos de fundação, são modelados com elementos 

de viga, com seis graus de liberdade por nó (Figura 4). 

 

 

 

Perspetiva Secção transversal pelo caixão 

Fig.4. Modelo de elementos finitos da ponte Z24 

No entanto, antes que o modelo de elementos finitos possa ser usado para gerar dados que descrevam com precisão 

o comportamento da obra de arte, uma estratégia destinada a lidar com parâmetros estruturais incertos deve ser 

formulada. Consiste em duas etapas: (i) identificação dos parâmetros incertos e seus valores de referência; (ii) 

calibração dos parâmetros incertos para reduzir a diferença entre as respostas da estrutura real e seu modelo 

numérico. Quinze parâmetros incertos são considerados para a definição do modelo estrutural [4], incluindo a 

rigidez do solo de fundação, o módulo de elasticidade do betão; o módulo de resiliência da camada de mistura 

betuminosa; a espessura da camada de mistura betuminosa e a força de pré-compressão. Os seus valores de 

referência correspondem ao projeto. A calibração dos parâmetros incertos é realizada pelo processo descrito por 

Bud et al. [4]. O objetivo do procedimento de atualização do modelo é recuperar corretamente os valores de 

referência das quatro primeiras frequências naturais medidas na estrutura.  

Para aplicar a estratégia de aprendizagem supervisionada, dados classificados correspondentes às condições 

estruturais não danificadas e danificadas devem ser modelados. São modeladas três condições estruturais não 

danificadas: condição normal (temperaturas acima de 10ºC), condições de temperaturas baixas (entre -2ºC e 10ºC) 

e condições de temperaturas muito baixas (abaixo de -2ºC). São ainda modeladas três condições estruturais 

danificadas, nomeadamente a que corresponde à instalação dos macacos hidráulicos utilizados para controlar os 

níveis de dano da ponte real (condição pseudo-normal); assentamentos de apoio de um dos pilares; e, deslizamento 

de terra junto a um encontro. Para condição estrutural, foi criado um modelo de referência, que foi posteriormente 

perturbado prescrevendo variações probabilísticas aos parâmetros incertos. Um total de 6000 modelos de 

elementos finitos são corridos para gerar dados numéricos para o treino dos algoritmos de aprendizagem de 

máquina. Os modelos são gerados automaticamente através de uma API.  
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Para construir os modelos de classificação, foram utilizados vários algoritmos supervisionados, como por exemplo 

o Artificial Neuronal Networks e Quadratic Discriminant. Os modelos de classificação são treinados com as 

observações obtidas pelos modelos numéricos e, posteriormente, são ensaiados com 503 observações dos dados 

de monitorização: 189 observações na estrutura intacta (56 na condição normal, 110 com temperaturas baixas, e 

23 com temperaturas muito baixas) e todas as (314) observações medidas na estrutura danificada, correspondendo 

aos cenários de danos modelados (60 em condição pseudo-normal, 163 observações com assentamentos de apoio 

91 com deslizamento de terra). As observações consideram-se fortemente classificadas, se a pontuação de 

classificação correspondente à condição estrutural correta for a mais alta; fracamente classificadas, se a 

classificação correspondente à condição estrutural correta for a segunda mais provável e a sua pontuação acima de 

um determinado limite; e mal classificadas, caso contrário. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5 e 

no Quadro 1. Para facilitar a visualização, apenas as primeiras duas frequências foram consideradas. As 

classificações fortes são predominantes, com aproximadamente 89% dos dados, para ambos os métodos. As 

classificações fracas são 7% para redes neuronais e 9% para discriminante quadrático, sendo que as más 

classificações são casos bastante isolados (4% e 2%, respetivamente). 

 

  

Fig.5. Resultados da classificação pelos algoritmos supervisionados de aprendizagem de máquina 

 

Quadro 1. Resultados da classificação 

Método Classificação forte Classificação fraca Má classificação 

Artificial Neural Network 447 36 20 

Quadratic Discriminant 449 44 10 

4 MODELAÇÃO BIM EM VIAS DE COMUNICAÇÃO 

4.1 Enquadramento 

O Building Information Modelling (BIM) é uma metodologia que consiste em utilizar sistemas de informação com 

elevado nível de interoperabilidade de forma a conceber um modelo digital e centralizador de todos os dados 

relativos a determinado empreendimento. Todos os intervenientes poderão ter acesso a esse modelo de forma a 

partilhar a informação criada, alterada e adicionada ao longo do ciclo de vida desse mesmo empreendimento. O 

modelo BIM pode evoluir em várias dimensões, desde a mais elementar modelação 3D/BIM, ao nível da 

representação geométrica da estrutura e sua completa caracterização nas fases de projeto e construção, até à 

modelação 7D/BIM, ao nível de aplicações de manutenção e gestão do empreendimento pelas entidades gestoras. 

Inicialmente criado no âmbito de edifícios, a metodologia BIM tem vindo a ser cada vez mais aplicada às 

infraestruturas de transportes. Em Portugal, os investimentos previstos a curto e médio prazo no âmbito do Plano 
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de Recuperação e Resiliência (PRR), ao nível da ferrovia e também ao nível da rodovia, constituirão uma 

oportunidade muito favorável à implementação da metodologia BIM nas infraestruturas de transporte. 

Recentemente, foi desenvolvido no Instituto superior Técnico (IST) um trabalho de análise da implementação da 

metodologia BIM à ferrovia no contexto de uma obra de renovação integral dum troço de via-férrea nacional em 

serviço, com extensão aproximada de 35 km, realizada em 2016. Esta linha é caracterizada por tráfego misto de 

diferentes características (passageiros e mercadorias; longa distância e urbano). Em geral, a obra consistiu em 

trabalhos de instalações fixas de tração elétrica em estações, na implementação do sistema de retorno de corrente 

de tração e terras de proteção, na substituição das fixações das travessas, na renovação da superestrutura da via 

existente, na melhoria do sistema de drenagem e de catenária, na adaptação das plataformas de passageiros e 

acessos pedonais correspondentes, na manutenção dos aparelhos de mudança de via existentes, na contabilização 

das estruturas metálicas e na colocação de vedações em zonas especificas. A obra incluiu ainda a aplicação 

combinada na base da camada de balastro de geogrelha e geotêxtil com a função de estabilização [5,6]. 

4.2 Modelação 3D 

Tendo como base a informação bidimensional (2D), a primeira etapa consistiu na modelação 3D da obra. O traçado 

da zona de via em estudo foi desenvolvido sobre cartografia tridimensional à escala 1/1000, obtida a partir de 

restituição aerofotogramétrica da zona. No processo de modelação 3D foi utilizado o software Autocad Civil 3D® 

(versão de 2019 da Autodesk). Primeiramente procedeu-se à localização da obra através do software Infraworks®, 

que permitiu não só estabelecer com exatidão a georreferenciação do local, mas também obter um mapa com vista 

de satélite onde foi possível visualizar o troço da linha ferroviária em renovação. Posteriormente, a informação da 

localização obtida no Infraworks® foi importada para o Civil 3D® onde foi iniciado o processo de modelação de 

toda a estrutura da linha férrea. A modelação iniciou-se com a criação da diretriz. Seguidamente foi produzido o 

perfil longitudinal do terreno e criada a rasante do projeto. Finalmente, procedeu-se à definição completa do perfil 

transversal da via através da montagem de todas as componentes (submontagens). 

Numa tentativa de utilizar os recursos atuais e mais correntes de BIM, efetuou-se a transposição do modelo 3D 

criado, e exportado no formato dwg, para o software de base BIM de utilização mais frequente, o Revit®. 

Verificou-se que a interoperabilidade entre os dois sistemas foi ainda muito limitada. Foi necessário selecionar 

famílias de objetos paramétricos, como travessas, fixações e carris, e efetuada a adaptação ao caso de estudo, 

quanto à geometria e material utilizado no troço em análise. A Figura 6 mostra o modelo 3D da via-férrea 

construído no Revit®, incluindo não só a estrutura da via-férrea, mas também o sistema de drenagem lateral. 

 

 

Fig.6. Modelo 3D da via-férrea criado em Revit® [5] 

4.3 Modelação 4D 

O modelo 4D/BIM acrescenta a dimensão relativa ao fator tempo, traduzindo o planeamento da construção. 

Finalizada a modelação da infraestrutura no Revit®, procedeu-se à geração do modelo 4D aplicado à simulação 

do faseamento construtivo através do software Naviswork®. A definição de sets, que correspondeu a agrupar 

elementos do modelo 3D com correspondência a uma tarefa construtiva, permitiu recriar as várias fases 

construtivas de reabilitação da via-férrea. A Figura 7 mostra a simulação do processo construtivo: a) antes da 

renovação; b) substituição da via; c) desguarnecimento do balastro; d) subestrutura; e) aplicação do geotêxtil e 

geogrelha; f) colocação de balastro e ataques de enchimento; g) ataques mecânicos; e h) via renovada. Os 

elementos que estão representados a verde pretendem ilustrar o que está a ser construído e a vermelho o que está 

a ser retirado ou demolido. Este faseamento construtivo foi associado ao gráfico de Gantt com o cronograma das 

várias tarefas em análise. 
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5 DIGITAL TWINS DE PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Uma das metodologias seguidas para a criação de digital twins em projetos de construção implica a criação de 

uma versão virtual das operações que se desenrolam ou se irão desenrolar durante as fases de obra. As 

potencialidades da combinação destes conceitos com tecnologias tais como de otimização moderna geram sistemas 

dinâmicos capazes de apoiar a decisão tanto em modo preditivo como reativo. Apesar deste tipo de framework ser 

flexível e suscetível de ser aplicado a variados tipos de projeto, esta Secção inclui a discussão de dois casos de 

estudo que demonstram o potencial de sistemas com essas características: i) na reabilitação de pavimentos 

rodoviários de um ponto de vista preditivo (análise de cenários em fase de projeto); e ii) nas terraplenagens num 

contexto reativo (otimização e re-otimização em tempo real durante fase de construção como reação a ocorrências 

imprevistas). 

 

 

Fig.7. Processo construtivo do modelo 4D criado em Naviswork® [5] 

O primeiro caso de estudo refere-se à reabilitação estrutural de um troço de uma autoestrada [7]. A reabilitação 

consistiu na remoção da camada superficial e de uma porção adicional da camada subjacente, em ambas as direções 

do troço perfazendo um comprimento total de 6800 m. A secção transversal desta autoestrada é na maior parte da 

sua extensão composta por 3 vias em ambos os sentidos, o que perfaz um total de 6 vias a reabilitar. As operações 

de reabilitação consistiram em fresar a superfície até uma profundidade de 9 cm e aplicar duas novas camadas: 

uma camada subjacente com 5 cm de espessura e uma camada superficial com 4 cm de espessura.  

Originalmente, os equipamentos disponíveis para cada processo construtivo no projeto incluíram duas fresadoras, 

assim como duas pavimentadoras suportadas por dois rolos cada (um rolo vibratório e um rolo pneumático). Tanto 

a fresagem quanto a aplicação da camada subjacente foram executadas sequencialmente. A análise de vários 

cenários no âmbito do caso de estudo demonstra o potencial deste tipo de sistema de otimização no contexto do 

apoio à decisão em ambiente real. A Figura 8 representa as várias soluções encontradas pelo sistema, cada uma 

correspondente a um trade-off otimizados entre custo e tempo. Cada solução corresponde a uma alocação dos 



 

8 

recursos disponíveis numa determinada configuração que pode ser consultada pela equipa de projeto no próprio 

sistema. 

O primeiro cenário visa validar o sistema de acordo com as escolhas originais da equipa de projeto, tendo sido 

solicitado ao sistema a procura de soluções em condições e restrições de trabalho equivalentes às originais do 

projeto em si. O resultado deste cenário incluiu as soluções 1-3, das quais a solução 1 corresponde exatamente à 

solução que foi adotada pela equipa de projeto e as restantes duas soluções correspondem a alternativas (também 

otimizadas) mais económicas e ao mesmo tempo mais demoradas. Para verificar a flexibilidade e aplicabilidade 

do sistema na procura de soluções alternativas, foi solicitado ao sistema uma nova procura de soluções ótimas 

incluindo um terceiro recurso de pavimentação com características iguais às dos anteriores, que seria perfeitamente 

razoável caso a equipa de projeto tivesse eventualmente acesso ao aluguer de um equipamento adicional. Este 

novo cenário imediatamente resultou em novas soluções para além das 3 originais, acrescentando as soluções 4-6 

às alternativas possíveis de trade-offs ótimos. Note-se que a solução 6 corresponderia a uma solução com uma 

duração consideravelmente inferior à da solução adotada originalmente (i.e., execução cerca de ~25% mais rápida 

que a solução 1), sem que o custo fosse muito superior (i.e., custo ~3% superior em comparação com a solução 1). 

Finalmente, foi analisado um terceiro cenário que simula a ocorrência de uma situação imprevista durante a obra, 

na qual a partir de certo ponto já não existe equipamento de suporte (e.g., camiões de transporte de mistura 

betuminosa) suficientes para suportar todas os equipamentos de pavimentação em simultâneo, por exemplo como 

resultado de avaria de equipamentos, criando, portanto, um problema de restrição de recursos. Isto força o sistema 

a procurar novas soluções para distribuir os recursos existentes durante a obra em si com o objetivo de mitigar o 

problema, tendo daqui resultado as soluções 7-12 visíveis na Figura 8, incluindo também a solução 3 que 

corresponde à utilização apenas de 1 pavimentadora de cada vez (caso esse para o qual os equipamentos de suporte 

restantes são suficientes para suportar a equipa de pavimentação). 

 

 

Fig.8. Soluções encontradas pelo sistema de otimização para os diferentes casos de estudo [7] 

Enquanto o estudo de vários cenários otimizados tem valor de ponto de vista preditivo em fases de projeto, a 

construção é um ambiente inerentemente caracterizado por ocorrências imprevisíveis e fora do controlo da equipa 

de execução (i.e., mau funcionamento de equipamentos, condições atmosféricas longe do ideal, alterações na 

produtividade estimada dos equipamentos). Assim, verifica-se que a previsão e estudo de vários cenários de 

construção não é suficiente na maior parte dos casos, sendo também necessário ter a capacidade de ajustar 

automaticamente a organização dos recursos em tempo-real durante a construção em si para mitigar quaisquer 

problemas imprevistos e garantir o uso ótimo dos recursos continuamente durante a obra.  

Para atingir este objetivo, este tipo de sistema de otimização é complementado por tecnologias de Internet of 

Things (IoT) e sensorização. A parte tecnológica deste sistema complexo é composta por dois sistemas sensores 

distintos: um fixo que se encontra no(s) local(is) e um móvel que se encontra instalado nas máquinas. Estes dois 

sistemas comunicam entre si por meio de uma operadora de rede móvel ou de uma network de comunicação de 

longo alcance e baixa potência, estando também ligadas à plataforma cloud que alberga o sistema de otimização. 
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Dependendo da especificidade da aplicação, várias variáveis físicas podem ser extraídas diretamente (através de 

sensores) ou indiretamente (através de outras estimativas ou de modelos de inteligência artificial e machine 

learning) desta estrutura IoT: 

• Geolocalização, velocidade, inclinação e status: A monitorização da localização dos equipamentos de 

transporte fornece informação relativa à distância, velocidade, aceleração, tempos estimados de chegada 

e interação com outras equipas de produção. Além disso, estes dados atualizados em tempo real dão 

informação sobre o estado do equipamento, permitindo o controlo do índice de eficiência e os períodos 

de inatividade do mesmo, o que inclui a ativação de um alarme quando se verificam condições negativas 

num espaço de tempo prolongado (e.g., demasiado tempo de inatividade). Estas variáveis são controladas 

por meio de sensores tais como Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), acelerómetros e 

giroscópios. 

• Peso: Como se pode facilmente inferir, o peso do geomaterial transportado por ciclo de atividade de cada 

equipamento (e.g., ciclos de carga de escavadoras, ciclos de descarga de camiões/dumpers) está 

diretamente relacionado com a produtividade da equipa de produção correspondente. Para além disso, 

essa informação pode ser relacionada com o consumo de combustível do equipamento. A estratégia para 

avaliar o peso de geomaterial processado em cada ciclo varia dependendo do tipo de equipamento. Por 

exemplo, em escavadoras são utilizados sensores hidráulicos e rotativos para calcular o peso de material 

transportado em cada ciclo de carga. Nos equipamentos de transporte, isto é conseguido por meio de um 

sensor de distância linear que mede a deformação da suspensão, que por sua vez está diretamente 

relacionada com o peso carga transportada.  

• Consumo de combustível: Tendo em conta que o consumo de combustível constitui uma parte 

significativa do custo das operações de obra, a sua monitorização constitui um passo essencial para a 

avaliação da viabilidade e eficiência da utilização dos recursos. Isto pode ser alcançado tanto aproveitando 

as interfaces Controller Area Network (CAN) disponíveis em equipamentos mais recentes, ou 

alternativamente estimando-o usando variáveis físicas medidas por sensores inseridas num modelo de 

previsão previamente desenvolvido [8]. 

• Condições ambientais: Fatores como a humidade e a temperatura ambientais podem influenciar 

significativamente na eficácia de processos tais como a compactação (tanto em projetos de pavimentação 

como de terraplenagens). Neste contexto, a instalação de uma estação meteorológica nos equipamentos 

correspondentes para dar suporte ao processo, bem como apoiar a tomada de decisão relativamente à 

frequência da molhagem do material quando aplicável (e.g., nas terraplenagens). O sistema de 

sensorização é composto por termómetro, higrómetro e sensor atmosférico (para previsão do tempo), 

assim como um anemómetro para avaliação da condição do vento. 

Após o início da fase de construção, a disponibilização desta informação proveniente dos sensores instalados nas 

equipas de produção ativas, juntamente com o framework de IoT associado, permitem ao sistema reavaliar em 

tempo real o desempenho dos recursos comparativamente ao inicialmente esperado (e.g., determinado em fase de 

projeto). Deste modo, não só têm a capacidade de detetar e avisar os tomadores de decisão das mudanças na 

produtividade de um projeto em andamento, como podem também reagir a essas mudanças procurando outras 

soluções que se traduzem em sugestões de reorganização da distribuição de recursos. 

A demonstração destas componentes do sistema realizou-se tendo por base um caso de estudo de um projeto de 

terraplanagens precedente à construção de uma autoestrada em Portugal [9]. O caso de estudo compreendeu cinco 

frentes de aterro abastecidas por quatro frentes de escavação, com volumes de processamento de materiais 

associados que variam de aproximadamente entre 5000 e 15000 m3. A duração original dos trabalhos corresponde 

aproximadamente três semanas de atividade. Os recursos disponíveis para a execução desta obra corresponderam 

a 5 cilindros compactadores, 8 equipamentos de espalhamento (i.e., bulldozers), 12 escavadoras giratórias e 22 

equipamentos de transporte (i.e., camiões e dumpers) com alguma variabilidade nos modelos e, consequentemente, 

nas produtividades. A componente preditiva do sistema (i.e., planeamento inicial) previu uma série de soluções 

entre as quais foi selecionada uma com 60 horas de duração prevista e um custo estimado de aproximadamente 

47000€. Para além de serem avaliadas em termos de duração e custo, as soluções incluem também a minimização 

de um terceiro objetivo de otimização denominado como RAD (Re-Allocation Disruption). Este terceiro objetivo 

está relacionado com o “custo” de realocar qualquer tipo de equipamento para uma frente diferente durante a fase 

de construção. Por outras palavras, o valor do RAD aumenta linearmente com o número de vezes que os recursos 

alocados mudam de frente de trabalho (e.g., como consequência da conclusão do trabalho na frente anterior) ao 
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longo do desenvolvimento da obra. Assim, utilizando o RAD como terceiro objetivo de minimização no processo 

de otimização multi-objetivo, o sistema procura, para além do tempo e custo, minimizar também o tempo associado 

à reorganização da frota de equipamentos durante a fase de construção. Deste modo são evitadas soluções que 

implicam reorganizar todos os recursos constantemente, valorizando em alternativa as soluções cuja intervenção 

na reorganização do estaleiro é mínima em comparação com a solução original. 

A simulação deste caso de estudo incluiu a situação em que os cilindros do tipo “V4” diminuiu durante a obra por 

razão desconhecida, tornando-se equivalente ao que está ilustrado no Quadro 2 (produtividades estimadas em fase 

de planeamento) e Quadro 3 (produtividade real medida por sensores durante a fase de construção). Por 

consequência, o rendimento das equipas de compactação diminuiria para aproximadamente a metade, resultando 

numa dessincronização significativa em relação as produtividades de equipas de escavação, transporte e 

espalhamento (i.e., o que resulta em tempo de inatividade e redução da eficiência global) e, consequentemente, 

num aumento em custo e duração correspondente ao visível no Quadro 4. Na sequência do alarme produzido pelo 

sistema e subsequente sugestão por parte do mesmo à equipa de tomada de decisão uma re-otimização da alocação 

dos recursos, foi selecionada uma nova solução de alocação que mitigou os efeitos da redução das produtividades 

dos cilindros de compactação (Quadro 4). Note-se que os valores de RAD associados com a re-otimização visíveis 

no Quadro 4 tomam em consideração não só a quantidade de vezes que os equipamentos se deslocam para outras 

frentes de trabalho durante a própria solução, mas também a disrupção introduzida pela solução de re-otimização 

(i.e., vezes adicionais que os equipamentos se deslocam entre frentes como resultado da re-otimização). 

 

Quadro 2. Produtividade dos cilindros 

prevista durante fase de planeamento 

(m3/h)  

Quadro 3. Produtividade dos cilindros 

durante fase de construção 

(m3/h) 

Tipo de 

cilindro 
Solo tipo A1 Solo tipo C2A1 

 
Tipo de 

cilindro 
Solo tipo A1 Solo tipo C2A1 

V3 614,25 393,75  V3 614,25 393,75 

V4 1055,50 683,55  V4 525,00 300,00 

 

Quadro 4. Resultados da otimização inicial e re-otimização em fase de obra 

 
Valores previstos durante 

fase de planeamento 

Efeito da redução da 

produtividade dos cilindros 

(sem intervenção) 

Valores associados com a re-

otimização dos recursos 

Duração (h) 60 76 63 

Custo (€) 47622,79 64688,58 48759,78 

RAD 6 - 34 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a descrição e análise dos casos de estudo apresentados no artigo pretendeu-se reforçar a importância da 

investigação e implementação que tem vindo a acontecer nas várias vertentes da digitalização de estruturas e 

processos nas infraestruturas de transporte em geral, nomeadamente nos setores rodoviário e ferroviário, e que se 

espera vir a intensificar cada vez mais no futuro, não só no âmbito nacional, mas também internacional. 

Ao nível da caraterização dinâmica de geomateriais utilizando transdutores piezoelétricos, foi ilustrada a aplicação 

da ferramenta computacional GeoHyTE, que cria uma réplica digital da estrutura e maximiza a correlação entre 

os sinais de saída obtidos numérica e experimentalmente. Assim, é possível obter estimativas do módulo de corte 

a pequenas deformações que são, ao mesmo tempo, objetivas (não dependem da subjetividade do analista) e 

fisicamente consistentes (tomam em consideração a natureza multifásica dos geomateriais). A mesma abordagem 

numérica e experimental aplica-se para criar bases de dados híbridas para o treino de algoritmos de aprendizagem 
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de máquina para a deteção de dano em pontes, contendo observações obtidas por monitorização e modelos 

numéricos, e possibilitando assim avançar na hierarquia do diagnóstico de dano. 

No âmbito da metodologia BIM, pretendeu-se ilustrar as vantagens e limitações da sua implementação numa obra 

de renovação duma linha ferroviária nacional. Em geral, foi possível demonstrar a modelação dos elementos 

geométricos constituintes da via-férrea em Revit®. A criação do modelo 3D foi viável, embora com limitações de 

interoperabilidade entre sistemas e de representação de famílias de objetos paramétricos mais complexos. Foi ainda 

possível avançar para a criação do modelo 4D associado ao processo construtivo estabelecido no projeto. 

No que diz respeito aos digital twins de processos construtivos, verifica-se que a utilização de frameworks de 

sensorização e IoT associados a sistemas de otimização dinâmicos são capazes de apoiar a decisão em condições 

em que é necessário reagir a ocorrências imprevisíveis em tempo real, tais como como mau funcionamento do 

equipamento ou reduções de produtividade de equipas ativas. De facto, os casos de estudo apresentados 

demonstraram que este tipo de sistema não só permite a análise de vários cenários em fase de projeto, mas foi 

também capaz de encontrar um conjunto de soluções que melhorariam o plano original após a ocorrência de um 

evento inesperado durante a fase de construção de um projeto de terraplenagens. 
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