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RESUMO

O controle total da produção em uma indústria, garantindo qualidade, flexibilidade e
produtividade no processo fabril, bem como a qualidade do produto em si, é altamente
necessário, devido a grande exigência dos consumidores nos dias atuais. A técnica de apli-
cação do Gêmeo Digital, do inglês digital twin, vem emergindo fortemente como um meio
de automatizar e melhorar processos de criação, execução de testes e correção na fabrica-
ção de novos produtos e equipamentos. Dados da física subjacente ao objeto, ou sistema,
onde a técnica será implantada, são levantados, de modo que serão usados para desenvol-
ver um modelo matemático que simula o original do mundo real, em um espaço digital.
Assim, o objetivo deste trabalho é estudar a técnica do Gêmeo Digital e sua arquitetura
e, a partir desse estudo, realizar a aplicação do Gêmeo Digital em um equipamento. Neste
trabalho o objeto escolhido foi um poste de iluminação pública.

Palavras-chave: Gêmeo Digital, Digital Twin, Simulação de Processos, Realidade Vir-
tual.
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ABSTRACT

The total control of production in a market, guaranteeing quality, flexibility and produc-
tivity in the process, as well as the product quality itself, is very necessary, due to the
great demand of the consumers in the present days. The technique of application of the
digital twin has emerged as a means of automating and improving processes of creation,
execution of tests and correction in the manufacture of products and equipments. Data
based on the physics that underlie the physical object, or system, are used, implementing
a model that simulates the original object, in the digital server. Thus, the objective of
this work is to study the digital twin technique and its architecture and, from this study,
to apply the Digital Twin in an equipment. In this work the object chosen was a public
lighting.

Keywords: Digital Twin, Process Simulation, Virtual Reality.
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1 INTRODUÇÃO

O ser humano, por natureza, tende a evoluir, e, de acordo com a sua capacidade
de adquirir e aprimorar novos conhecimentos, o mundo, como um todo, o acompanha.
Produção em massa, eletricidade e tecnologia da informação, são alguns dos exemplos do
que as três primeiras revoluções industriais proporcionaram ao longo do tempo. A fusão
do mundo digital, físico e biológico, em um conjunto de tecnologias, caracteriza a atual
vivência da quarta revolução industrial [7].

Gêmeo Digital, ou, em inglês Digital Twin, surge então, dentro de um sistema de
produção, como um componente central da Indústria 4.0. O conceito de Gêmeo Digital é o
acoplamento do sistema de produção com seu equivalente digital, dentro de um processo de
produção [8]. Ou seja, o desenvolvimento de um produto ou ambiente é emulado de forma
digital concomitantemente a sua criação no plano físico, sendo uma cópia virtualizada de
processos reais, que pode ser estudada a partir da sua execução.

Visto a importância do Gêmeo Digital para ser possível realizar a simulação real de
um produto ou ambiente, e, com isso tomar ações que antecipem certos cenários futuros,
incluindo danos, o objetivo deste trabalho é estudar a técnica de Gêmeo Digital e sua
arquitetura e, a partir da obtenção desse conhecimento, aplicar a etapa de criação do
Gêmeo Digital em um ativo. O objeto escolhido neste trabalho foi um poste iluminação
pública.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: os conceitos fundamentais para o
entendimento do trabalho e as bases das afirmações realizadas estão apresentadas no ca-
pítulo 2. O capítulo 3 apresenta a metodologia para o desenvolvimento de uma ferramenta
de Gêmeo Digital e quais são as suas principais aplicações. No capítulo 4 realizou-se a apli-
cação da primeira fase da criação do Gêmeo Digital em um poste de iluminação pública.
E, finalmente, no capítulo 5, consta a conclusão feita acerca do assunto estudado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Dentre as diversas tendências tecnológicas provindas da transformação digital e
da indústria 4.0, podemos destacar o Gêmeo Digital. Uma das suas principais essências
é a modelagem de processos combinada com a simulação, feitos de forma completa, per-
sonalizada e virtual, utilizando a realidade aumentada e a realidade virtual, de qualquer
coisa existente no mundo real. Para o estudo da técnica de Gêmeo Digital, será feita uma
revisão bibliográfica de alguns conteúdos necessários. A seguir estão definidos os concei-
tos de realidade virtual e realidade aumentada, modelagem e simulação, indústria 4.0,
tendências tecnológicas, transformação digital e Gêmeo Digital.

Para fazer essa revisão bibliográfica, utilizou-se a plataforma de pesquisa do Google
a fim de identificar inovações tecnológicas e tendências. Uma seleção de artigos técnicos e
científicos, monografias, teses e livros foi feita, por meio da plataforma de pesquisa Google
Academic e Scopus e a base de dados dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando palavras-chave como: indústria
4.0, Gêmeo Digital ou Digital Twin, simulação, realidade aumentada, realidade virtual e
modelagem de processos.

2.1 Modelagem e Simulação de Processos

Entende-se que modelo é a representação do sistema real, que é utilizada para a
realização do estudo de simulação, ou seja, é o corpo de informações sobre o sistema. Todos
os elementos, relevantes para captação da informação desejada, que compõem o sistema
real, devem ser contidos dentro do modelo. Assim, o sistema a ser estudado deverá ter uma
representação fidedigna, garantindo a qualidade das informações obtidas pela simulação
[9].

A modelagem de um sistema computacional é uma técnica da simulação. Ela faz
um estudo prévio das etapas de um processo, permitindo uma melhor visualização e pre-
venindo erros, que sempre estão associados a um custo-benefício e tempo. Na atual era da
indústria 4.0, a simulação pode utilizar ferramentas como a impressão 3D, revolucionando
a criação de peças com alta complexidade e protótipos [10].

Barros [11] explica alguns passos seguidos no decorrer de uma modelagem. Quando
um projeto de software é feito, o gerente, analisando o processo que será utilizado no desen-
volvimento do projeto, cria um modelo de projeto que tem como base as características
desse processo. Logo após, cenários relevantes no ambiente do projeto, são levantados.
Por fim, uma análise iterativa é executada, integrando-se as combinações dos cenários,
recuperadas anteriormente, ao modelo do projeto. Esse processo de integração é feito em
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um ambiente de simulação. Sendo assim, é possível analisar como cada combinação de
cenário irá impactar no comportamento do projeto. Por conseguinte, o projeto pode ser
testado junto a oportunidades que podem ou não afetá-lo. O modelo de projeto é sempre
atualizado com novas informações e análises a medida que se segue o desenvolvimento do
processo.

Os modelos de projeto são retratados através de formulações matemáticas, ou seja,
equações que relatam as taxas de alterações dos repositórios. Essas equações, quando ava-
liadas, podem indicar a conduta subjacente do modelo. Segundo Barros [11], o compor-
tamento esperado do projeto é descrito pela simulação de seus modelos isolados, descar-
tando futuras ocorrências de problemas e oportunidades que foram relatadas no cenários.
Quando são integrados a fusão dos cenários e um modelo de projeto, é possível transformar
o comportamento do projeto. Isso ocorre através da inserção de novas taxas relacionadas
aos repositórios originais ou através de modificações em suas taxas de alterações.

Simulação é a técnica de resolução de problemas, seguindo as mudanças que ocor-
rem durante a execução do tempo de um modelo dinâmico de um sistema [9]. Consiste no
processo de projetar um modelo de um sistema real, conduzindo experiências, podendo
assim, inferir um comportamento do sistema, ou até avaliar diferentes estratégias [12]. A
empresa Ansys afirma que, apesar de já existirem modelos de simulação de processo, passa
a ser possível, com a implementação da internet das coisas, a transmissão automática de
grandes volumes de dados sobre o mundo físico, para o mundo digital, ocorrendo quase
instantaneamente [13].

A simulação de um modelo de projeto com um determinado cenário demonstra o
impacto potencial da ocorrência de um problema ou oportunidade representada no modelo
de cenário sobre o comportamento do projeto. Este tipo de simulação, quando comparada
a simulação do modelo de projeto sem a integração de cenários, apresenta ao gerente a
sensibilidade do projeto à ocorrência dos eventos descritos nos modelos de cenário [11].

Na atual era da indústria 4.0, uma das tendências que vem se destacando ao
longo dessa década é a técnica do Gêmeo Digital. O Gêmeo Digital é criado a partir da
virtualização usado na modelação e simulação do processo de produção [13].

2.2 Inovação

Segundo Oslo [14], inovação é definida como um método que é iniciado no campo
das ideias e materializado em uma criação. Esta, posteriormente, será comercializada,
gerando assim, riqueza econômica e social. Tidd et al. [15] expressam a inovação como
sendo representada por três pilares: o conhecimento, seja ele empírico, tecnológico ou
científico; a informação, com dados organizados, existentes e capturados de um ambiente;
e, por fim, a criatividade, como a concepção de coisas novas e diferentes.
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Frequentemente, as pessoas confundem a definição do termo de inovação com o
termo invenção. Freeman [16] explica que inovação é o desenvolvimento de transformar
oportunidades em novas ideias, e colocá-las em prática de uso extensivo. Invenção é o
resultado de uma criação. Segundo Plonski [17], a "inovação tecnológica"é uma espécie
do gênero "inovação". Complementa ainda que a inovação envolve empreendedorismo e
mudanças, sendo, este conceito, um fenômeno marcado pelo ambiente socioeconômico.
Atualmente, a inovação tecnológica atua como uma estratégia para resgatar empresas,
regiões e até nações de suas dificuldades econômicas, promovendo seu desenvolvimento.
Em meio a isso, políticas produtivas de incentivo à inovação tecnológica, vêm sendo im-
plementadas desde o anos 90 [17].

Veras [18] afirma, em seu livro, que a área da Tecnologia da Informação (TI) é
ainda baseada essencialmente em software, hardware e redes. Ao longo do tempo, a TI
foi adquirindo novos formatos, implicando em sua utilização em larga escala, e em um
menor custo de aquisição. Promovendo uma devasta transformação digital nos negócios,
a inovação associada ao uso denso da TI, também transforma a sociedade e a economia
global como um todo [18].

2.3 Transformação Digital

Rogers [19] faz uma analogia entre as geradoras de energia elétrica na era da
eletrificação e as atuais nativas digitais, como a Google e a Amazon. Segundo ele, a
energia elétrica eliminou todas as limitações provindas da primeira onda da Revolução
industrial, definidas pelas características das fábricas. Mesmo com um progresso lento no
início, as startups da era da eletrificação, como Rogers [19] define, semearam inovação na
manufatura.

Mundim e Siestrup [10] estabelecem a transformação digital como uma associação
de tecnologias e análise de dados a processos inteligentes que podem transformar modelos
de negócios, agregando valor. Isso pode estender também a empresas que disponibili-
zam os mais diversos tipos de serviços. A perspectiva de transformação digital, desafia
estrategicamente empresas a manterem a relevância e competitividade [10].

Transformação digital é uma trajetória de modificações. Estas, sempre associadas
de um alto desempenho em inovação, principalmente tecnológica. Não é simplesmente
adotar um ou mais tipos de tecnologias digitais. Refere-se à velocidade descomunal e
às mudanças, determinadas pela separação em uma nova era, da adoção da tecnologia
ocorrida atualmente na sociedade [20]. Essa era é marcada essencialmente pela indústria
4.0.
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2.3.1 Indústria 4.0

Surgido na Alemanha, segundo Abreu et al. [21], no ano de 2011, o termo indústria
4.0 ou, também conhecido como a quarta Revolução Industrial, tem como foco o progresso
da alta tecnologia para a manufatura, onde o mundo físico e virtual se ligam. Essa junção
impacta diretamente o mundo em domínio político, econômico e socialmente.

A expressão tornou-se publicamente conhecida em meados de 2011, quando Han-
nover Messe teve a iniciativa de - junto a uma associação de representantes acadêmicos,
políticos e empresarias - promover uma abordagem para fortalecer a competitividade da
indústria manufatureira na Alemanha. Nada mais é que um termo coletivo para tecnolo-
gias e conceitos de organização da cadeia de valor [22]. Herdando uma série específica de
preferências tecnoevolutivas, há pouco tempo na indústria 4.0, são elaborados softwares,
com intuito de minimizar, ou até eliminar, quaisquer riscos ou falhas em processos fabris
[21].

A indústria 4.0 tem um potencial imensurável, abordando e resolvendo diversos
desafios enfrentados pelo mundo. Permite ganhos sucessivos de eficiência de recursos e
de produtividade, permitindo que o trabalho leve em conta diversas mudanças e fatores.
Sistemas inteligentes empregados liberam funcionários de realizarem tarefas rotineiras e
permite que os mesmos possam se concentrar em atividades criativas, agregando valor a
produção [23].

Segundo Russmann [24], são nove os avanços em tecnologia que compõem o alicerce
da indústria 4.0. São eles: Big Data e Analytics; Robôs Autônomos; Simulação; Integração
Horizontal e Vertical de Sistemas; Internet das Coisas Industriais; Segurança Cibernética;
Nuvem; Manufatura Aditiva e Realidade Aumentada.

A Gartner, empresa referência que atua no ramo de pesquisa e consultoria acerca
do mercado de Tecnologia da Informação, ressaltou dez tendências que, até 2023, se desta-
carão, impactando e transformando as indústrias [25]. Algumas ainda não são reconhecidas
e outras que estão em período de mudança: Autonomous Things, com a automatização
de veículos, robôs, drones, entre outros; Augmented Analytics, que identifica, automatiza-
damente, padrões ocultos, através da análise de uma imensa gama de dados; AI-Driven
Development, que analisa tecnologias e melhoras práticas, de modo que seja incorporado
a inteligência artificial no desenvolvimento do processo; Digital Twins, uma representação
digital que reflete um objeto, processo ou sistema da vida real; Empowered Edge, topolo-
gia em que o processo de coleta e entrega de conteúdo de informações são colocados mais
próximos das origens das informações, reduzindo a latência; Immersive Technologies, até
2028, plataformas de conversação, que mudam a maneira como os usuários interagem
com o mundo, e tecnologias como realidade aumentada (AR), realidade mista (MR) e
realidade virtual (VR), que mudam a maneira como os usuários percebem o mundo, leva-
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rão a uma nova experiência imersiva; Blockchain, uma lista cronologicamente expandida
de registros transacionais irrevogáveis e assinados criptograficamente, compartilhados por
todos os participantes de uma rede, que permite que as empresas rastreiem uma transa-
ção e trabalhem com partes não confiáveis sem a necessidade de uma parte centralizada;
Smart Spaces, um ambiente físico ou digital no qual humanos e sistemas habilitados para
tecnologia interagem em ecossistemas cada vez mais abertos, conectados, coordenados
e inteligentes; Digital Ethics and Privacy, conversas sobre privacidade devem ser funda-
mentadas em ética e confiança; Quantum Computing, um tipo de computação não clássica
que se baseia no estado quântico de partículas subatômicas que representam informações
como elementos denotados como bits quânticos ou qubits.

Observando a indústria 4.0 como um novo jeito de organizar e controlar a cadeia de
valor, é possível, por exemplo, responder a alterações de um produto momentaneamente,
como é o caso do emprego do Gêmeo Digital [13].

2.3.2 Realidade Virtual e Realidade Aumentada

Segundo Kirner e Sicoutto [26], a realidade virtual (RV), nada mais é que uma "in-
terface avançada do usuário", usada para acessar aplicações em ambientes tridimensionais
a partir de um computador, proporcionando em tempo real, visualização, movimentação
e interação com o usuário. Ambientes virtuais modelados permitem ao usuário visualizar
e manipular objetos virtuais em ambientes tridimensionais. Esse objetos virtuais, quando
são animados, podem apresentar comportamentos autônomos ou disparados por eventos.

A realidade aumentada proporciona o suporte de tarefas realizadas no mundo físico
com indicações do mundo virtual. É através dela que a informação relevante é adicionada
diretamente no campo de visão de um operador [13]. Utilizando algum dispositivo eletrô-
nico como smartphones, tablets ou smartglasses, que funcionam em tempo real, a realidade
aumentada pode ser considerada como o enriquecimento do ambiente real com objetos
[26]. É aplicada em vários setores, como o comércio, jogos eletrônicos e até o setor militar
[13].

A programação visual de uma interface gráfica 3D destinada a um usuário neces-
sita da criação de um conjunto de objetos e suas propriedades, organizando-os em uma
cena, definindo uma especificação de visualização, determinando parâmetros de ilumina-
ção e renderização e decidindo como atualizar essas decisões para cada quadro. Objetos
virtuais e físicos residem no mesmo espaço 3D, e pode ser que não haja como controlar o
comportamento de muitos dos objetos físicos. Atualmente, torna-se interessante automa-
tizar decisões de gerenciamento de exibição em realidade virtual e aumentada [27].

Segundo Azuma [28], o mundo real, é complementado por um sistema de Realidade
Aumentada, com objetos virtuais, ou seja, gerados por um computador. Esses objetos
parecem coexistir no mesmo espaço que o mundo real. Ele define um sistema de RA com
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as seguintes propriedades: combina objetos reais e virtuais em um ambiente real; executa
interativamente e em tempo real; e registra (alinha) objetos reais e virtuais entre si. A
AR pode ser aplicada a todos os sentidos, incluindo audição, toque e olfato.

De acordo com a evolução contínua e acelerada do mundo digital, e, embora já
existam de diversas maneiras há décadas, novas tecnologias de RV e RA emergem, com
potencial cada vez maior de transformar cenários para coleta e processamento de infor-
mações, principalmente sensoriais. Diversos setores já vêm mostrando um impacto con-
siderável do desenvolvimento tecnológico em Realidade Virtual e Aumentada, incluindo
áreas de saúde, manufatura, engenharia, educação, automotiva, entre outras [29].

2.4 Gêmeo Digital

A evolução constante da tecnologia faz com que os processos de fabricação se
tornem cada vez mais digitais. Essa tendência, de acordo com o seu desenrolar, leva muitas
empresas a lutarem para determinar o direcionamento de seus negócios, o que devem fazer
para impulsionar e agregar valor real, tanto estrategicamente, quanto operacionalmente.

Soluções digitais tendem a prometer maior qualidade e eficácia em suas aplicações,
realizadas através do advento de tecnologias inteligentes interconectadas. A noção de um
Gêmeo Digital é uma imagem digital, quase em tempo real, de um objeto ou processo
físico que ajuda a otimizar o desempenho dos negócios [5].

2.4.1 Histórico e Definições

O conceito básico do modelo de Gêmeo Digital (GD) permaneceu-se sólido, ainda
que a terminologia tenha se modificado ao passar dos anos desde seu início. Em 2002, o
termo Digital Twin foi definido pela primeira vez pelo Dr. Michael Grieves, e sua essência
nada mais era que uma representação virtual de um produto que foi produzido [30].

Inicialmente, seu propósito era comparar o produto projetado com o que foi fa-
bricado. Mas, hoje, é delineado como uma reprodução virtual de um produto físico que
contém todos os tipos de informações sobre o produto, sendo atualizadas frequentemente
por informações do espaço físico. Por este motivo, é necessário uma conexão com a sua
parte física, para que se possam transmitir e coletar dados entre os mundos físico e real
[30]. O conceito tem base na ideia de que a construção informacional digital de um sis-
tema físico pode ser criado como uma entidade por si só [1]. Incorporadas durante todo
o ciclo de vida do sistema, essas informações digitais seriam um "gêmeo"das informações
agregadas ao sistema físico.

A Figura 1, possui todos os elementos do Gêmeo Digital: espaço virtual e real, um
caminho para o fluxo de dados do espaço real para o virtual, um caminho para o fluxo de
informações do espaço virtual para o real e para outros subespaços virtuais. A ideia inicial
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que guiava o modelo era de que cada sistema consistia em dois sistemas: o sistema físico,
que sempre existiu, e um novo sistema virtual. O segundo continha todas as informações
do primeiro. Ou seja, havia uma geminação (do inglês twinning) ou espelhamento de
sistemas entre o que estava no espaço real e o que estava no espaço virtual, e vice-versa
[1].

Product Lifecycle Management (PLM) expressa que essa representação não era
estática, porém, ambos os sistemas estariam vinculados ao longo de todo o ciclo de vida do
sistema (produto). Seriam conectados de acordo com que o sistema passasse pelas quatro
fases: de criação, produção (fabricação), operação (manutenção e suporte) e descarte.
No início de 2003, esse modelo conceitual foi utilizado nos primeiros cursos de PLM da
Universidade de Michigan, chamado de Mirrored Spaces Model, ou Modelo de Espaços
Espelhados [1].

Figura 1 – Conceitual ideal para PLM de Dr. Michael Grieves [1].

Outra definição para o termo surgiu em 2010, em pesquisas da NASA: "um gêmeo
digital é uma simulação probabilística, integrada, multi-física e multi-escala de um veículo
ou sistema que utiliza os melhores modelos físicos disponíveis, atualizações de sensores,
histórico de frotas, etc., para espelhar a vida de seu gêmeo físico"[31]. O Gêmeo Digital,
então, foi adotado como base conceitual na área astronáutica e aeroespacial nos últimos
anos.

A partir da análise de dados em tempo real, a simulação computacional, na indús-
tria 4.0, tem intenção de utilizar de forma mais ampla suas informações, aproximando o
mundo físico e virtual. Gêmeo Digital é o resultado da captura desses dados [21].

Ele é um passo a mais no processo de desenvolvimento de modelos, já que usa sinais
reais do produto em questão e não só apenas o simula virtualmente [10]. Se apresenta como
uma ponte entre dois mundos: um espelho virtual de acontecimentos reais, que, além de
espelhar o presente estado do sistema, proporciona um histórico, aprendendo com o que
já foi registrado e, ainda, gera dados que podem ser usufruídos e executados no mundo



30

físico.

Gêmeo Digital, segundo Kuts [32], é uma cópia digital do sistema de fabricação
real, podendo ser controlado e programado, em tempo real, diretamente do modelo de
aplicativo de computador de um robô industrial. Segundo Utzig [33], o conceito do Gêmeo
Digital tem a intenção de expandir e otimizar toda a cadeia de valor de um produto, em
relação aos recursos utilizados e ao lucro recebido.

O design de modelos 3D geralmente precede o desenvolvimento clássico de produtos
técnicos. Em uma etapa seguinte, são derivados simulações estruturais e modelos digitais.
Posteriormente, protótipos, com finalidades de teste, são construídos. Estes, fornecem
informações complementares para projetos aprimorados, e constituem o alicerce para as
qualificações. Utzig [33] então, define, os dois princípios básicos para a realização do
Gêmeo Digital: o produto físico e a sua versão digital.

Ao se referir a um Gêmeo Digital e suas manifestações, algumas definições são
importantes, segundo Grieves [1]:

∙ Digital Twin (DT) ou Gêmeo Digital (GD): é um conjunto, que descreve um
produto físico potencial ou real fabricado, de construções e informações virtuais,
desde o nível micro atômico até o nível macro geométrico. Qualquer informação
adquirida com a perícia de um produto físico pode ser obtida com o seu GD. Os
Gêmeos Digitais se dividem em duas etapas: Digital Twin Prototype (DTP) e Di-
gital Twin Instance (DTI). Os gêmeos digitais são operados em um Digital Twin
Enviroment.

∙ Digital Twin Prototype (DTP): protótipo de gêmeo digital é o tipo de GD
que descreve o protótipo do artefato físico. Contém um conjunto de informações
que são necessárias para descrever e executar a versão física que duplica (ou twins -
gemina em português) a versão virtual. Esse conjunto possui, mas não restritamente,
requisitos, modelo 3D, lista de materiais com especificações, lista de processos e lista
de serviços.

∙ Digital Twin Instance (DTI): instância de gêmeo digital é o tipo de GD que
descreve um produto físico específico cujo gêmeo digital permanece conectado ao
longo de toda a vida do produto físico. Dependendo dos casos de uso exigidos, pode
conter, mas não restritamente, os seguintes conjuntos de informações: modelo 3D
com Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T ou Dimensionamento e Tole-
rância Geométricos), que descreve a geometria da instância do produto físico e seus
componentes, uma lista de materiais, que cataloga os componentes atuais e os com-
ponentes anteriores, uma lista de processos com as operações executadas na criação
dessa instância física, juntamente com os resultados de quaisquer medições e testes
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na instância, um registro de serviço que descreve os serviços realizados passados e
componentes que foram substituídos, e os estados operacionais, capturados a partir
de dados reais do sensor, previsões atuais, passadas e futuras.

∙ Digital Twin Environment (DTE): ambiente do GD é um espaço integrado
de aplicativos de diversos domínios da física, que auxiliam na operação dos gêmeos
digitais para uma variedade de propósitos, estes incluiriam:

– Preditivo: o gêmeo digital serviria para prever o comportamento futuro e
o desempenho do produto físico. No estágio de Protótipo, a previsão seria
do comportamento do produto projetado, com componentes que variam entre
suas altas e baixas tolerâncias, com intuito de verificar se o produto projetado
atendeu aos requisitos propostos. No estágio de Instância, a previsão seria
uma instância específica de um determinado produto físico, que incorporaria
componentes históricos e atuais. O desempenho preditivo seria baseado no
ponto atual do ciclo de vida do produto. Várias instâncias do produto poderiam
ser agregadas para fornecer uma maior variedade de possíveis estados futuros.

– Interrogativo: aplicado aos DTIs. Instâncias de gêmeos digitais podem ser
questionadas quanto às resenhas passadas e atuais. Independente de qual es-
tado seu gêmeo físico está, instâncias individuais só podem ser interrogadas
quanto ao estado atual do sistema. Diversas instâncias de produto poderiam
proporcionar dados correlacionados para prever estados futuros. Um exemplo
disso seria comparar as leituras do sensores dos componentes de leitura com as
falhas subsequentes daquele componente, que resultariam em um alerta de uma
possível falha de componente gerada quando o sensor padrão foi reportado.

2.4.2 Modelagem e Simulação Aplicadas em Gêmeo Digital

A engenharia de sistemas pode ser representada habitualmente por alguns modelos
diferentes. Os modelos em cascata, espiral e em V, nas Figuras 2, 3 e 4 são alguns dos mais
conhecidos. Ambos os modelos possuem uma perspectiva sequencial em comum. Embora
sejam modelos conceituais, é confusa a realidade do desenvolvimento de sistemas, já que
é um ideal ter um fluxo sublime [1]. O que realmente acontece é que, muitas vezes, o
sistema não produz o comportamento idealmente previsto.

O GD muda isso com sua capacidade de modelar e simular digitalmente. Diferente
dos modelos em cascata, e até mesmo do modelo em espiral, o modelo de implementação
do Gêmeo Digital, mostrado na Figura 5, tem o intuito de transmitir uma sensação de
interatividade e simultaneidade.

A capacidade de se trabalhar em um espaço virtual é o que viabiliza o uso desse
novo modelo. A necessidade de trabalhar com objetos físicos faziam com que fosse in-
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Figura 2 – Modelo em espiral de processo de
software de Boehm [2].

Figura 3 – Modelo em Cascata [2].

Figura 4 – Modelo V de desenvolvimento [2].

Figura 5 – Modelo de Implementação de um Gêmeo Digital [1]

dispensável a aplicação dos modelos sequenciais clássicos da engenharia de sistema [1].
A tradução dos projetos em protótipos físicos, a fim de realizar trabalhos posteriores
da produção, são custosas. Ou seja, apenas um subconjunto de projetos poderiam ser
considerados, já que é demorado e alto o custo de cometer erros e voltar estágios para
redesenhar o projeto.

Com sua capacidade de modelar e simular digitalmente, o GD transforma isso.
Como mostrado na Figura 5, os fluxos das áreas funcionais podem influenciar o design,
visto que é muito mais acessível e rápido trabalhar com modelos digitais na fase de criação
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e isso só tende a evoluir [1].

O Gêmeo Digital, do ponto de vista da simulação, refere-se a um detalhamento
de um produto, componente ou sistema por um conjunto de modelos executáveis, estes
convenientemente alinhados com as seguintes características [34]:

∙ O GD é o agrupamento dos artefatos digitais relevantes, que incluem dados de
operação, de engenharia e um inventário de condutas, por meio de vários modelos
de simulação. Estes modelos são específicos para o uso pretendido, e, aplicam, ao
problema a ser resolvido, a fidelidade adequada.

∙ Ao longo de todo o ciclo de vida, o GD evolui juntamente com o sistema real, e
integra o atual conhecimento disponível sobre o sistema real.

∙ O GD também é utilizado para atingir soluções significativas para o sistema real, não
apenas para descrever seu comportamento. Ou seja, funcionalidades de otimização
da operação e do serviço são fornecidas para os sistemas de assistência. O GD,
sendo assim, estende o conceito de modelos baseados em engenharia de sistemas
(MBSE) - aplicação da modelagem formalmente, para suportar requisitos de sistema,
design, análise, verificação e validação de atividades, desde a fase de projeto até fases
posteriores do ciclo de vida - desde engenharia e manufatura até as fases de operação
e serviço.

A comparação da tecnologia do GD com a simulação tradicional de um objeto
retrata alguns fatores principais que diferenciam a simulação comum da simulação digital
baseada em gêmeos. As simulações básicas são limitadas fisicamente por natureza. Nor-
malmente utilizadas para o design. Só podem representar uma imitação de um objeto no
momento atual, como ele é. Quando se trata de desenvolvimento de produtos, há uma
limitação, já que não é possível testar novos conceitos por desenvolvedores, visto que não
é viável a capacidade de recriar um resultado específico [35].

Uma interface de GD é uma simulação totalmente fundamentada na representação
física do objeto simulado. A extrapolação como um objeto, produto ou sistema, da simu-
lação, se realizará depois da implementação de todas as mudanças estruturais necessárias.
Isso só é realizável graças a capacidade, de uma simulação baseada em gêmeos digitais,
de reconhecer os dados físicos e subadjacentes do elemento a ser simulado. Esses dados
podem ser características do produto, por exemplo, como seu material de construção,
diferenciação das partes estáticas das móveis, entre outras. Assim, o produto pode ser
programado na plataforma digital, representando seu funcionamento em um nível extre-
mamente preciso. Em seguida, a plataforma digital tem o poder de agir como se fosse o
seu gêmeo real [35].
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Comparados a outros softwares que são capazes de construir simulações, o meca-
nismo de algoritmo que alimenta a plataforma do Gêmeo Digital é a eficiência de desenvol-
ver cenários futuros, de, após a aplicação de melhorias e otimizações, como se comportará
o objeto.

2.4.3 Realidade Virtual Aplicada em Gêmeo Digital

Crofton [29] exemplifica, na fabricação industrial, a aplicação da Realidade Virtual
e a Realidade Aumentada em todo o processo de produção, desde as operações iniciais de
design e montagem do produto, até possibilitar discussões em tempo real entre equipes
multidisciplinares, localizadas em todo o mundo, resultando em maior eficiência do fluxo
de trabalho, menos falhas de design, e maior economia em termos de custos.

Os resultados alcançados através da aplicação da técnica do Gêmeo Digital tendem
a diminuir a margem de erro de seu equivalente no mundo real, aumentando assim, sua
eficiência.

Gêmeos Digitais podem ser gerados a partir de tecnologias 3D, e, sendo assim,
podem ser exibidos como hologramas, como mostrado na Figura 6, ou, até, utilizando
dispositivos como a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual, ou ainda a Realidade
Misturada, que combina o mundo físico com o mundo virtual. Um exemplo disso é o óculos
holográfico da Microsoft: Hololens. Um dispositivo que usufrui da realidade misturada,
que integra a realidade aumentada ao ambiente real, através de suas lentes.

Figura 6 – Pessoa interagindo com a representação holográfica de seu gêmeo digital [3].

2.4.4 Obstáculos e Desafios

Nesta subseção serão demonstrados alguns dos obstáculos e possibilidades em torno
do Gêmeo Digital, visto que é um conceito recente e não tão explorado.
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Segundo Grieves [1], são três os principais obstáculos a serem enfrentados: organi-
zational siloing, conhecimento do mundo físico e número de estados possíveis que podem
ser adotados por um sistema.

Um silo é uma espécie de depósito, um reservatório. As organizações são decom-
postas em funções como engenharia, fabricação, design e suporte. Naturalmente existem
silos de informações nessas áreas funcionais, e cada um desses silos possui informações
sobre os sistemas. Porém, pode haver pouquíssimo compartilhamento entre funções. Por
exemplo, um mesmo componente é tratado de forma diferente para a área da engenharia
e da manufatura.

O conceito de Gêmeo Digital requer uma perspectiva homogênea dessas informa-
ções, persistindo através dos limites funcionais. Até dentro das funções, podem existir
silos e fragmentações. Na maioria das organizações, a simulação existe especificamente
para um único domínio, e não possui foco em vários.

O segundo obstáculo é a compreensão do mundo físico. De maneira geral, a tec-
nologia requer a captura e o entendimento dos fenômenos físicos [36]. A compreensão na
capacidade de basear fenômenos naturais é a base para o conceito de Gêmeo Digital [1].
É necessário saber como o sistema reagirá às forças que serão impostas ao gêmeo digital.
Uma análise digital significativa de como o sistema irá reagir a qualquer coisa, requer a
competência de entender, modelar e simular estruturas, materiais e fenômenos.

O grande número de estados na qual o sistema pode ir ao longo do tempo é o
terceiro obstáculo. Para provocar comportamentos emergentes que sejam indesejáveis, é
necessário simular condições que os sistemas podem enfrentar, estas sob uma variedade
(provavelmente na casa dos milhões) de parâmetros que se alteram. A capacidade de
computação talvez não seja suficiente para executar. É um problema que tende a diminuir
com o tempo, já que o avanço da tecnologia é exponencial.

Segundo Grieves [1], são duas as principais possibilidades para lidar com a comple-
xidade do gêmeo digital: a captura de informações em uso para retorno à fase de criação,
e a ideia de "antecipar"uma simulação em tempo real. A primeira possibilidade é capaz de
permitir a descoberta de problemas de complexidade e lidar com eles antes da implemen-
tação do sistema, e a segunda poderia ajudar a atenuar o surgimento desses problemas à
medida que o sistema opera.
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3 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA
FRAMEWORK DE GÊMEO DIGITAL

O Gêmeo Digital vem, então, evoluindo para um conceito mais amplo, referindo-se
principalmente a uma representação virtual de elementos de fabricação, como pessoal,
produtos, ativos e definições de processos. É um modelo vivo que atualiza e muda conti-
nuamente à medida que seu equivalente físico muda, de maneira quase síncrona.

Segundo Lu et al. [4], um Gêmeo Digital apresenta uma arquitetura de middleware
(software que atua como uma ponte entre um sistema operacional ou banco de dados e
aplicativos, especialmente em uma rede). Um modelo de referência é demonstrado na
Figura 7.

Figura 7 – Modelo de Referência de Gêmeo Digital [4].

A técnica de um Gêmeo Digital precisa de três componentes, que devem traba-
lhar juntos para a sua construção. São eles [4]: um modelo de informação, que abstrai as
especificações de um objeto físico, um mecanismo de comunicação, que transfere bidireci-
onalmente dados entre um gêmeo digital e seu equivalente no mundo real, e um módulo
de processamento de dados, que pode extrair informações de dados de diversas fontes,
construindo a representação ao vivo de um objeto físico.

O modelo de informação, que abstrai as características da entidade física, tem um
papel importante. Sem ele, os dados transmitidos ao ambiente do gêmeo digital perderão
seu significado e seu contexto. Sem um mecanismo de sincronização de dados, entre um
modelo de informação e seu modelo físico, a conexão e a reflexão entre essas duas extremi-
dades serão desconectadas. A chave para preencher a lacuna entre o modelo de informação
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do gêmeo digital e o fluxo de dados heterogêneos (sem similaridade, diversificados) é um
processamento de dados de alto desempenho.

No início do século XXI, na indústria de manufatura, durante a digitalização de
máquinas e sistemas de produção, a utilização de gêmeos digitais foi popularizada. Permi-
tindo a transmissão contínua de dados entre o mundo virtual e o mundo físico, os gêmeos
digitais podem ser amplamente aplicados a diversas tecnologias, facilitando caminhos obs-
tinados a monitorar, entender e otimizar funções de todas as entidades físicas, vivas e não
vivas. Saddik [3], a partir dessa definição, lista as principais características dos gêmeos
digitais:

∙ Identificador único: cada gêmeo digital possui um identificador único, podendo
se comunicar com seus gêmeos.

∙ Sensores e atuadores: dependendo das necessidades da aplicação, sensores são
equipados nos gêmeos reais, de modo que os gêmeos digitais, através de atuadores,
possam replicar seus sentidos (tato, visão, audição, olfato e paladar).

∙ Inteligência Artificial: com o intuito de tomar decisões inteligentes e de forma
eficaz e rápida, os gêmeos digitais devem estar equipados com um controlador, este
incorporado com ontologias (conjunto de termos e conceitos, que representam um
conhecimento sobre o mundo), aprendizado de máquina e técnicas de aprendizado.

∙ Comunicação: a interação entre gêmeos digitais e o ambiente, os gêmeos reais
e/ou outros gêmeos digitais deve ser em tempo real, dentro de um milissegundo, ou
seja, é indispensável seguir padrões 5G e Internet Tátil - devido ao tempo de res-
posta quase imediato (baixa latência) da tecnologia 5G, é possível obter a interação
homem-máquina por meio de sensações táteis e imediatas. A figura 8 demonstra
essa comunicação.

∙ Representação: hologramas, robôs humanoides e reproduções virtuais como ava-
tares em 3D são alguns tipos de representações visuais do gêmeo digital. Há ainda
a possibilidade de serem componentes de software, que, dependendo da aplicação,
não possuem uma representação tangível.

∙ Confiança: tarefas preocupantes como gerenciar uma transação bancária exigem a
confiança entre os gêmeos reais e seus gêmeos digitais, já que é necessário a interação
em nome dos gêmeos reais.

∙ Privacidade e Segurança: é de suma importância que os gêmeos digitais devam
ter a capacidade de proteger a identidade e a privacidade de seu gêmeo real, utili-
zando, por exemplo, técnicas biométricas e algoritmos avançados de criptografia.
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Figura 8 – Comunicação e interação entre gêmeos digitais e reais [3].

Para modelar ativos ou processos complexos, que têm interação diversificada com
seus respectivos ambientes, os gêmeos digitais são projetados, principalmente pelo fato
de que existe uma dificuldade de prever resultados ao longo de todo o ciclo de vida do
produto [1].

A Figura 9 representa um modelo de um processo de fabricação no mundo real,
e seu respectivo gêmeo digital no mundo virtual. Quase instantaneamente, uma réplica
virtual do que está acontecendo no chão de fábrica é representada pelo gêmeo digital.
Dados, de dimensões variadas, são coletivamente captados através de múltiplos sensores
distribuídos ao longo do processamento físico de fabricação. São dados cujas dimensões
compreendem desde características do comportamento da maquinaria e de trabalhos em
andamento, como espessura, qualidade de cores, torque, velocidade, entre outros, até
condições do ambiente da própria fábrica. Esses dados estão em constante comunicação e
agregação com o aplicativo do gêmeo digital [5].

O fluxo de dados recebidos é, então, continuamente analisado pelo gêmeo digital.
Dentro do desempenho real do processo de fabricação em uma dimensão específica, e
comparadas com uma faixa ideal de desempenho tolerável, as análises realizadas em um
período de tempo podem se deparar com algum rumo que seja inaceitável. Essa percepção
de cunho comparativo podem provocar uma investigação minuciosa, e, consequentemente,
uma possível mudança em algum aspecto do processo de fabricação do mundo físico.

Esta é a trajetória da interatividade entre os mundos físico e digital, demonstrada
na Figura 9. Diversos sensores transmitem medições ininterruptas e não triviais para uma
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Figura 9 – Modelo de um processo de manufatura no mundo físico e seu Gêmeo Digital
[5].

plataforma digital, que, por sua vez, quase em tempo real, realiza análises com intuito de
otimizar um processo de negócios de maneira tangível, caracterizando assim, o profundo
potencial do gêmeo digital. O modelo da Figura 9 se manifesta especificamente através de
cinco componentes capacitadores: sensores e atuadores do mundo real, integração, dados
e análises, assim como o aplicativo do gêmeo digital, que é sempre atualizado. A seguir,
esses elementos serão explicados [5].

∙ Sensores: o gêmeo digital captura dados ambientais e operacionais, referentes ao
processo físico no mundo real, através de sensores distribuídos ao decorrer do pro-
cesso de fabricação.

∙ Dados: os dados da empresa (como especificações de projeto, lista de materiais,
sistemas corporativos, desenhos de engenharia, entre outros) são agregados e com-
binados aos dados ambientais e operacionais, capturados pelos sensores.

∙ Integração: os sensores transmitem os dados ao mundo digital (e vice-versa) atra-
vés de tecnologias de integração, que inclui computação de borda, interfaces de
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comunicação e segurança.

∙ Análise: através de simulações algorítmicas e rotinas de visualização, técnicas de
análise são usadas para estudar os dados, de modo que o gêmeo digital produza
insights.

∙ Gêmeo Digital: na Figura 9, o gêmeo digital é o próprio lado digital. Nada mais é
do que um aplicativo que une os componentes citados acima em um modelo digital.
Seu objetivo é identificar desvios intoleráveis das condições ideais ao longo de qual-
quer uma das diversas dimensões. Esse desvio é considerado um caso de otimização
de negócios. Ou seja, ou existe uma falha na lógica do gêmeo digital, ou foi locali-
zada uma oportunidade para aumentar a qualidade, baixar custos ou obter maior
eficiência. Essa oportunidade consequente pode converter-se em uma ação de volta
ao mundo físico.

∙ Atuadores: em caso de uma ação ser efetivada no mundo real, o gêmeo digital a
executa por meio de atuadores, sujeitos a mediação humana, que acionam o processo
físico.

É transparente que o mundo de um processo físico, ou um objeto, e seu gêmeo
digital análogo, são extremamente mais complexos do que pode um modelo único ou uma
estrutura representar. O modelo da Figura 9 se concentra apenas na parte de fabricação
do ciclo de vida de um produto. Esse modelo busca representar a qualidade integrada,
holística e iterativa das características digitais e físicas. É com sua base que se é possível
dar início ao processo atual para a criação de um gêmeo digital [5].

Via de regra, são duas as principais áreas que concernem a criação do gêmeo digital
[5]:

1. Projetar os processos e os requisitos de informação dos gêmeos digitais no ciclo de
vida do produto, desde o design do ativo até seu uso em campo e consequentes
manutenções no mundo real.

2. A criação da tecnologia que capacita a integração do ativo físico e seu gêmeo digital,
para fluxo dados do sensor, informações operacionais e transicionais dos principais
sistemas da empresa, em tempo real. Esse desenvolvimento deve ocorrer conforme
foi expresso em uma arquitetura conceitual.

3.1 Design de processos e os requisitos de informação do Gêmeo
Digital

O design do processo é o primeiro passo para a criação do gêmeo digital. Para
mostrar como os processos de negócios, pessoas que habilitam os processos, aplicativos de
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negócios, informações e ativos físicos interajam, técnicas padrões de design de processos
devem ser utilizadas. Diagramas que vinculam o fluxo do processo às necessidades de
dados, aos aplicativos e aos tipos de informações do sensor necessárias para criar o gêmeo
digital são desenvolvidos. O design do processo aumenta seus atributos de acordo com
o aprimoramento do custo, do tempo ou da eficiência dos ativos. Estes, normalmente,
formam os princípios da linha de base, sob as quais devem começar os aprimoramentos
dos gêmeos digitais.

O foco nos tipos de informações que serão essenciais ao longo do ciclo de vida
do ativo considerado, é a chave principal para o gêmeo digital [5]. É usual estruturar de
maneira reutilizável as informações, assim, uma criação de um modelo de dados canônico
pode ser significativa. Um modelo de dados canônico nada mais é do que uma estrutura
de dados comum, uma estrutura de dados padrão da empresa. Esta estrutura permite
diferentes aplicativos e sistemas se conectarem e trocarem informações corporativas. Pode
permitir a comunicação entre os vários sistemas que se integram com o gêmeo digital, em
um formato simples. Por consequência, a quantidade de informações a serem armazenadas
fora dos sistemas de registro deve reduzir e a necessidade de gerenciar grandes estruturas
de dados master (dados matriz) podem ser eliminadas. Isso permite usufruir o gêmeo
digital de diversas maneiras, com mais flexibilidade, atualizando-o constantemente de
acordo com que é integrado à empresa, mas não sobrecarregado por ela [5].

3.2 O conceito da arquitetura do Gêmeo Digital

Segundo Kaur [37], a arquitetura básica do gêmeo digital consiste nas tecnologias
de sensores e medições, IoT (Internet of Things ou Internet das coisas) e aprendizado de
máquina. Do ponto de vista computacional, a fusão de dados e informações é a principal
tecnologia para impulsionar um gêmeo digital. Facilitando, assim, o fluxo de informações
de dados brutos do sensor para o entendimento e insights (ideias) de alto nível.

Parrot [5], explica que a arquitetura conceitual de gêmeos digitais, demonstrada
na Figura 10, pode ser vista como uma visão expansiva dos componentes que integram
o modelo de gêmeos digitais do processo de fabricação da Figura 9, apesar de que pos-
sam se aplicar os mesmo princípios básicos a qualquer configuração de gêmeo digital. A
arquitetura conceitual é melhor compreendida como uma sequência de seis etapas [5]:

1. Criar (Create): A etapa de criação engloba o equipamento do processo físico com
inúmeros sensores. Esses sensores irão medir as entradas críticas do processo físico
e dos seus arredores. As medições feitas pelos sensores podem ser classificadas em
duas categorias:

1) Medições operacionais inerentes aos critérios de desempenho físico do ativo
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do produto (como deslocamento, resistência à tração, uniformidade de cor e
torque).

2) Dados ambientais ou externos, que afetam as operações de um ativo físico
(como pressão barométrica, nível de umidade e temperatura ambiente).

As medições são remodeladas em mensagens digitais seguras, utilizando codificado-
res, e depois são transmitidas ao gêmeo digital.

Os sinais dos sensores podem ser dilatados com informações baseadas em processos
de sistemas, como sistemas de planejamento de recursos empresariais, de execução
de manufatura, modelos CAD (Computer Aided Design ou DAC - Desenho Assistido
por Computador) e sistemas de cadeias de suprimentos. Fornecendo, assim, ao gêmeo
digital, uma extensa série de dados frequentemente atualizados, usados como entrada
para sua análise.

2. Comunicar (Communicate): A etapa de comunicação auxilia na união e na
conectividade bidirecional e contínua, em tempo real, entre a plataforma digital e o
processo físico. Uma das mudanças mais radicais que foi permitido ao gêmeo digital
é a comunicação em rede. Compreende em três principais componentes:

a) Edge Processing ou Processamento de Borda: históricos de processos e senso-
res são conectados pela interface de borda, que processa seus sinais e dados,
repassando-os para a plataforma. Isso possibilita que protocolos sejam para
formatos de dados que serão mais facilmente compreendidos. Avanços nessa
área eliminaram diversos gargalos que limitavam a viabilidade de um gêmeo
digital antigamente.

b) Communication Interfaces ou Interfaces de Comunicação: auxiliam na transfe-
rência de informações do sensor para a integração.

c) Edge Security ou Segurança de Borda: novos problemas de segurança surgiram
a partir do desenvolvimento de novos recursos do sensor e da comunicação. O
uso de firewalls criptografia, certificados de dispositivos e chaves de aplicativos
são as abordagens mais comuns de segurança. Quanto mais ativos se tornam
habilitados para IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet), maior será a
necessidade de novas soluções para habilitar gêmeos digitais com segurança.

3. Agregar (Aggregate): pode suportar o consumo de dados em um repositório de
dados, processados e preparados para a análise. A agregação e o processamento
dos dados são feitos localmente ou na nuvem. Nos últimos anos, os domínios de
tecnologia que potencializam a agregação e o processamento de dados evoluíram
drasticamente, permitindo a designers a criação de arquiteturas de escalação em
massa com maior agilidade, e um custo baixo.
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4. Analisar (Analyze): os dados são visualizados e analisados. Plataformas e tecno-
logias analíticas avançadas são utilizadas por cientistas e analistas de dados, com
o intuito de desenvolver modelos iterativos que geram insights e recomendações e,
ainda, orientem a tomada de decisão.

5. Insight: os insights das análises são, então, exibidos através de painéis com vi-
sualizações. São destacadas também as diferenças inaceitáveis na performance do
modelo do gêmeo digital e em seu análogo do mundo real, indicando áreas que
eventualmente precisem de investigação e mudança.

6. Agir (Act): aqui é onde as informações, colocadas em ação, das etapas anteriores
são retornadas ao ativo físico e ao processo digital, com o objetivo de alcançar o
impacto do gêmeo digital. As informações passam através dos decodificadores e são
alimentadas pelos atuadores no processo do ativo. Estes, podem ser responsáveis
pelos mecanismos de controle ou movimento, ou ainda, serem atualizados nos sis-
temas de back-end que comandam as cadeias de suprimento e como os pedidos se
comportam. Todos eles estão sujeitos à intervenção humana. Assim, essa interação
completa a conexão em circuito fechado entre o mundo físico e o gêmeo digital.

Figura 10 – Conceito de arquitetura do Gêmeo Digital [5].

Normalmente, a aplicação do gêmeo digital é escrita na linguagem principal do
sistema da empresa, usando as etapas descritas acima para modelar os ativos e processos
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físicos. Adicionalmente, durante todo o processo, medidas e padrões de segurança podem
ser aplicadas com intuito de gerenciar dados e conexões operáveis internamente.

Como nunca, a integração com os dados canônicos, a capacidade computacional
dos recursos de Big Data, a variabilidade de tecnologias de análise e as possibilidades
flexíveis e em massa de armazenamento da área de agregação, possibilitam ao gêmeo
digital modelar um ambiente enriquecido e menos isolado. Esses desenvolvimentos, por
sua vez, podem levar a um modelo mais realista e sofisticado, com potencial de hardware
e software de baixo custo.

A arquitetura conceitual mencionada acima é projetada para oferecer maior fle-
xibilidade e escalabilidade, quando se trata de termos de análise, número de sensores,
mensagens, processamento, entre outros. Permitindo com que a evolução de sua arqui-
tetura no mercado seja rápida, com contínuas mudanças, e até, às vezes, exponenciais
[5].

3.3 Exemplos de aplicação do Gêmeo Digital

Gêmeos digitais são desenvolvidos com o intuito de modelar ativos ou processos
complexos, que possuem diversas interações com seus respectivos ambientes - na qual a
previsão de resultados ao longo do ciclo de vida do produto é extremamente difícil [5]. Ou
seja, os gêmeos digitais podem ser criados dentro de uma extensa diversidade de contextos,
para servir aos mais variados objetivos.

3.3.1 Aplicações Gerais de Gêmeos Digitais

Algumas vezes, gêmeos digitais podem ser usados para simulação de ativos com-
plexos, como grande caminhões de mineração e motores a jato, com o intuito de monitorar
e identificar o desgaste conforme o ativo é usado em campo. Esses gêmeos geram informa-
ções importantes, podendo afetar o design de futuros ativos. Em um parque eólico, por
exemplo, um gêmeo digital pode descobrir insights sobre ineficiências operacionais [5].

A General Electric (GE) constrói gêmeos digitais que são hospedados na nuvem
de suas máquinas. Usando, modelos baseados em física e análise de dados e inteligência
artificial, processam informações coletadas de sensores, para gerenciar essas máquinas de
maneira mais efetiva [3].

Biólogos, ao criarem um gêmeo digital de uma árvore, podem examinar seus com-
ponentes internos e externos digitalmente, determinar a quantidade de oxigênio que é
liberado, a água e a luz solar consumidas, determinar sua idade e acompanhar seu cresci-
mento desde sua geração. Podem também monitorar e combater pragas, ou doenças que
sejam prejudiciais, antes mesmo que possam se espalhar para outras partes da árvore [3].



46

Gêmeos digitais de humanos também permitem a coleta e análise de dados físicos,
fisiológicos e contextuais, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar [3]. Um exemplo
disso é prever um acidente vascular antes que se ocorra, tomando medidas cabíveis de
forma preventiva. Padrões e problemas de saúde também podem ser detectados através
do aprendizado profundo e por máquina.

3.3.2 Gêmeo Digital para Smart Manufacturing

Uma aplicação específica de IoT, como a Smart Manufacturing, utiliza máquinas
conectadas à internet, para monitorar processos produtivos. Na visão central da Smart
Manufacturing, o gêmeo digital permite a passagem da análise do passado para a previsão
do futuro. Espelhando essa visão, o gêmeo digital pode influenciar a manufatura futura
dos seguintes aspectos [4]:

∙ Gêmeo Digital para Ativos de Fabricação: um ativo de fabricação pode ser
ligado ao ciberespaço por meio do gêmeo digital. Assim, os fabricantes obtêm uma
imagem de seu desempenho e de suas condições operacionais no mundo real. O gêmeo
digital pode capturar dados do ativo e tomar decisões ideais de operação, em tempo
quase real. Os fabricantes podem aperfeiçoar sua compreensão da situação, através
de informações verdadeiras decorrentes de um ativo de manufatura, e melhorar a
flexibilidade e a resiliência da operação.

∙ Gêmeo Digital para Pessoas: também podem conectar trabalhadores na loja.
Modelos para entender o bem-estar pessoal e as condições de trabalho de um funci-
onário da fábrica, ocorrem pela representação de uma pessoa, através de seus dados
pessoais, como dados do peso, da saúde, de atividades e seu status emocional. Es-
tratégias de colaboração entre homem e máquina podem ser projetadas a partir da
compreensão do estado humano durante a realização de seu trabalho. Essas estra-
tégias serão projetadas com foco no homem, a fim de aumentar sua saúde física e
psicológica, alcançando, consequentemente, seu melhor desempenho na produção.
Combinando, também, configurações físicas da fábrica com cenários hipotéticos vir-
tuais, há também a possibilidade do aperfeiçoamento do trabalhador por meio de
programa de treinamento ultra-realistas. A otimização de recursos e eficiência ope-
racional podem ser adquiridos através da capacidade de configurar programas de
treinamento virtuais, personalizados em gêmeos digitais de trabalhadores.

∙ Gêmeo Digital para Fábricas: criando réplicas de ambientes de fábricas, o gê-
meo digital também pode trabalhar para fábricas. Operações orientada a dados e
digitais permitem um ambiente auto-organizado com visibilidade e flexibilidade or-
ganizacional. Operações da fábrica podem ser transformadas em práticas baseadas
em evidências e em dados, a partir da conectividade e do rastreamento de dados
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ao longo de todo o processo de fabricação. Isso oferece recursos de rastreamento
de fontes de falha do produto, prevendo requisitos futuros de recurso, através da
análise de gargalos eficientes na produção.

∙ Gêmeo Digital para Redes de Produção: todos os aspectos dos negócios po-
dem ser virtualmente representados ao conectar pessoas, ativos e serviços de ma-
nufatura através do gêmeo digital. Empresas podem construir redes de produção
que estão virtualmente conectadas com a conexão de gêmeos digitais distribuídos
entre empresas. Essa estratégia fornece, com o aproveitamento de recursos de Big
Data, visibilidade do desempenho da operação, e, cria, a chance de prever futuras
necessidades em uma rede de Gêmeos Digitais.
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4 APLICAÇÃO DA ETAPA DE CRIAÇÃO DE GÊMEO
DIGITAL DE UM POSTE DE LUZ

Visando representar a fase de Criação do conceito de arquitetura, demonstrado no
capítulo anterior, neste capítulo será proposto uma aplicação em um poste de iluminação
pública.

Neste trabalho, fez-se necessário a busca por um objeto no ambiente real que
possuísse as características essenciais para o desenvolvimento de seu Gêmeo Digital. O
elemento encontrado nesta busca passou pelas etapas referenciadas por autores na área e
retratadas no capítulo anterior e, em sequência, a interpretação em um ambiente aplicado.

Para realizar a criação do Gêmeo Digital será necessário abordar sobre o funci-
onamento e os conceitos ligados ao objeto a ser representado: um poste de iluminação
pública. São duas as principais áreas que pertencem a criação do gêmeo digital, segundo
Parrot [5]: a primeira engloba o design de processos e os requisitos de informação do gê-
meo digital, e a segunda diz respeito ao conceito de sua arquitetura. A seguir estas áreas
serão explicadas.

4.1 Poste de Iluminação Pública

O Gêmeo Digital é uma descrição física e funcional de um determinado compo-
nente, produto ou sistema, compreendendo suas informações intrínsecas. Uma lâmpada
de iluminação pública, conectada via IoT a uma gêmea digital, pode detectar diversos fa-
tores. O software reproduz o seu comportamento através da recepção remota dos sinais da
lâmpada real. Assim, é possível verificar a necessidade de troca, problemas na instalação,
ou até controlar a intensidade de luz de acordo com o ambiente.

Fluxogramas vinculam processo às necessidades de dados, aos aplicativos e aos
tipos de informações dos sensores. A Figura 11 representa o fluxograma base de um
software para uma luminária desenvolvido por Lourenço [6].

4.1.1 Design de Processos e Requisitos de Informação do Gêmeo Digital

Tratando-se dos requisitos de informação, este modelo se expressará especifica-
mente através de cinco componentes capacitadores: sensores e atuadores do mundo real,
integração, dados e análises, e o próprio gêmeo digital do poste que compõe o sexto
elemento, atualizado constantemente. De maneira abstrata, a seguir será definido a com-
posição de cada elemento:

∙ Sensores: o poste de iluminação será equipado com diversos sensores, assim como
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Figura 11 – Fluxograma do software de uma luminária proposto por Lourenço [6].

sistemas que irão controlá-los.

∙ Dados: Ao abordar sobre um poste de iluminação pública, as informações de en-
trada utilizadas para a proposta serão sobre a condição atmosférica, ambiental e
dados operacionais, capturados pelos sensores.

∙ Integração: Responsável pela comunicação entre o gêmeo digital e o real, a tecno-
logia de integração utilizada será a Internet Tátil.

∙ Análise: Através de simulações algorítmicas que tangem iluminação em ambien-
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tes gráficos (objetos emulando iluminação e variáveis de ambiente), os dados serão
estudados, para que o gêmeo digital tome decisões em nome do real.

∙ Gêmeo Digital: Aplicativo que associa os elementos citados acima em um modelo
virtual.

∙ Atuadores: O Gêmeo Digital executa uma ação a ser efetivada em seu gêmeo real,
através de atuadores, sujeitos a mediação humana, que acionam o processo físico.

A partir de uma infraestrutura inteligente de poste de luz 5G para ecossistemas
de serviços digitais nas cidades, proposto por Varis [38], criou-se um modelo simplificado
de um poste de luz pública e seu gêmeo digital. A Figura 12 demonstra este modelo,
apresentando, de maneira geral, como cada componente está distribuído entre o gêmeo
real de um poste de luz e seu respectivo gêmeo virtual.

Figura 12 – Modelo de um poste de iluminação pública e seu gêmeo digital

Atualmente, para que acendam ou apaguem de forma automática, os postes de
iluminação são equipados com diversos sensores e sistemas que os controlam. Estes co-
nhecidos como sistemas de controle, são unidades que, dependendo da informação de
entrada, permitem ao poste a realização de ações [6].
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Apenas em um dos dois estados possíveis (ligado ou desligado) um sistema básico
de iluminação pode se manter, no caso das luminárias atuais, sem qualquer tipo de controle
inteligente. Esses sistemas de iluminação pública não possuem um controle ativo, sendo
assim, ligam e desligam segundo a luminosidade do ambiente onde estão inseridas, ou
através de um tempo previamente determinado. A figura 13 demonstra o fluxograma de
um sistema de iluminação pública individual.

Figura 13 – Fluxograma de um sistema de iluminação pública individual [6]

4.1.2 A Arquitetura do Gêmeo Digital: Etapa de Criação

A fusão de informações e dados, do ponto de vista computacional, é a principal
tecnologia que impulsiona o gêmeo digital [37], se manifestando principalmente em sua
arquitetura. Dentro da segunda área, o conceito da arquitetura do Gêmeo Digital com-
preende como uma sequência de seis etapas [5]:

1. Criar

2. Comunicar

3. Agregar

4. Analisar

5. Insight

6. Agir
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Neste capítulo, apenas a primeira fase - etapa Criar - dessa arquitetura aplicada em um
objeto será realizada, para contextualizar o gêmeo digital de um poste de luz.

Sensores conhecidos como relés fotoelétricos ou fotocélulas, são dispositivos que
detectam a incidência da luz do sol. Quando o sol se põe, diminuindo sua incidência, as
fotocélulas enviam um sinal à distribuidora de energia da cidade e as luzes dos postes se
acendem. O contrário acontece ao amanhecer, onde a fotocélula detecta os primeiros raios
de luz, avisando o sistema que não há mais a necessidade dos postes estarem acesos. Em
dias nublados, elas ainda detectam os raios do sol [39].

Segundo Lourenço[6], a natureza da informação do sistema, que são captadas atra-
vés de sensores, pode ser categorizada em grupos: sensores operativos, sensores de manu-
tenção e sensores climáticos. A Figura 14 representa essa organização dos sensores.

Figura 14 – Classificação dos sensores de acordo com sua respectiva função no sistema
[6].

Com o intuito de adquirir informações para gerir a energia do poste, é necessá-
rio munir o equipamento com sensores. Isso ocorrerá na primeira etapa do conceito de
arquitetura do gêmeo digital, a etapa de criação. As medições feitas por esses sensores
acoplados ao poste podem ser classificados em dois tipos:

1) Medições operacionais, intrínsecas ao desempenho físico do ativo. Dentro dessa ca-
tegoria, enquadram-se os respectivos sensores:

∙ Sensores operativos:

– Sensores que acendem a luminária a partir da detecção de movimentos.
– Sensores de luminosidade, responsáveis por controlar diretamente o fluxo

de luminosidade do sistema. Os instantes de comutação do sistema entre
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ligado e desligado deste sensor está demonstrado de forma ilustrativa na
Figura 15, durante um período de 24 horas.

∙ Sensores de manutenção, que monitoram a informação de funcionamento do
sistema:

– Sensores que medem a temperatura dos LEDs.
– Sensores de corrente e tensão nos LEDs.

2) Dados ambientais ou externos, que podem afetar as operações do ativo físico. Estes
dados podem ser recolhidos através de:

∙ Sensores climáticos, responsáveis pelo recolhimento de informações como tem-
peratura, pressão atmosférica, umidade, entre outros.

Figura 15 – Período de controle do sensor de luminosidade ambiente [6].

Estas medições captadas pelos sensores, serão então remodeladas, de maneira que,
utilizando codificadores, sejam transmitidas ao Gêmeo Digital do poste através de men-
sagens digitais seguras.

Tendo em vista aplicar apenas a primeira etapa da criação neste projeto, e, apesar
de não terem sido realizadas as etapas seguintes para a criação do Gêmeo Digital do poste,
ainda torna-se viável a aplicação em trabalhos futuros das etapas seguintes:

2. Comunicar - feita a partir da comunicação em rede, com a Internet Tátil, conecta
bidirecionalmente a plataforma digital e o objeto físico.

3. Agregar - a agregação e o processamento de dados podem ser feitos na nuvem ou
localmente.

4. Analisar - dados serão visualizados e analisados

5. Insight - os insights provindos das análises serão exibidos em painéis para visuali-
zação. Diferenças entre o Gêmeo Digital e o real podem ser destacadas nessa fase,
podendo identificar quais áreas precisam de investigação e mudança.

6. Agir - as informações derivadas das etapas anteriores são retornadas ao ativo físico,
alimentando seus atuadores.



55

5 CONCLUSÃO

A ferramenta Gêmeo Digital pode ser implementada, a partir de análises de da-
dos de uma entidade física, obtendo as mesmas características e ações comportamentais.
Através do espelhamento de seu gêmeo no mundo real, o Gêmeo Digital pode detectar
anomalias podendo otimizar seu gêmeo real.

Os novos recursos tecnológicos flexíveis, ágeis e com um menor custo, possibilitam
ao Gêmeo Digital gerar valor para empresas. Possui diversas aplicações ao longo do ciclo
de vida de um produto, e pode, ainda, responder perguntas em tempo real, realidade que,
tempos atrás, não era possível. Essas qualidades fornecem apoio na tomada de decisão e
no controle, propiciam versatilidade por meio da utilização do Gêmeo Digital.

O objetivo deste trabalho foi alcançado através da aquisição de conhecimentos
sobre a técnica de Gêmeo Digital e sua arquitetura. A partir da análise geral feita acerca
do comportamento de um poste de iluminação pública, um modelo representativo de seu
respectivo gêmeo digital foi construído. Em seguida, realizou-se a aplicação da primeira
etapa da criação do Gêmeo Digital neste poste, identificando os principais sensores a
serem acoplados no equipamento e classificando-os segundo suas medições.

Verificou-se que para poder criar um Gêmeo Digital de um componente, produto ou
sistema, são necessárias algumas características, relacionadas ao ambiente e o ativo como
sensores, a integração com a internet para transmissão de informações, dados recolhidos
pelos sensores que serão analisados e, a partir dessas análises, são retornados ao ativo
interferir diretamente através de atuadores, fazendo com que seja muito mais factível a
execução do Gêmeo Digital em um ambiente de IoT.

O Gêmeo Digital ainda é uma tendência, visto que muitos objetos, equipamentos
e sistemas não possuem as características específicas do Gêmeo Digital, restringindo sua
aplicação à poucas situações. Porém, com a evolução da IoT, principalmente no contexto
smart cities e casas inteligentes, onde a aplicação da internet das coisas é aplicada em
objetos e sistemas, o Gêmeo Digital, consequentemente, terá um crescimento relativamente
grande dentro desses ambientes.

Atualmente sua utilização não é tão ampla, mas, por outro lado, futuramente,
existe uma capacidade muito grande do Gêmeo Digital estar inserido no mercado, uma
vez que a quantidade de elementos que estão ligados à internet e que possuem sensores
vêm aumentando constantemente.
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