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Sumário
Para os pórticos é fundamental monitorizar a evolução do estado de manutenção, através de tecnologias e de
sistemas de gestão, que ajudem na tomada de decisão. Considerando a dispersão geográfica, foi incorporado um
módulo para este ativo, no SIG e no SustIMS. Estas plataformas permitem a gestão de cadastro e inspeção visual,
com registo de patologias, ficando os resultados associados à infraestrutura, visualizados em relatório ou
dashboards. É atribuindo um estado global de manutenção e lista de ações para priorizar as intervenções. Estas
ferramentas possibilitam, de forma digital, efetuar uma gestão sustentável e integrada do ciclo de vida deste ativo.
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1. INTRODUÇÃO
Enquanto gestora de infraestruturas rodoviárias, a Ascendi desde sempre assumiu uma elevada preocupação no
conhecimento e monitorização da evolução do estado de manutenção e conservação dos pórticos que integram a
sua rede. Estes ativos que totalizam 673 estruturas, entre pórticos e semi-pórticos, distribuem-se geograficamente
nas seguintes Concessões geridas pela Ascendi:
• Concessão Norte - 141
• Concessão Costa de Prata - 127
• Concessão Beiras Litoral e Alta - 98
• Concessão Grande Porto - 164
• Concessão Grande Lisboa - 97
• Subconcessão Pinhal Interior - 46
Este processo de monitorização, do qual fazem parte as ações de inspeção e tratamento dos pórticos, foi sendo
realizado ao longo dos tempos, sem recurso a sistemas integrados de gestão.
No entanto, e à semelhança do observado para muitos outras infraestruturas, atendendo à sua relevância, elevada
informação gerada e frequência de realização, foi sendo evidenciada a necessidade de integração do mesmo numa
ferramenta informática, que permita adotar as melhores estratégias de gestão para maximizar a sua vida útil.
Para este efeito, a Ascendi desenvolveu e integrou na plataforma sustentável de Gestão de Ativos SustIMS um
módulo específico, de fácil utilização e visualização, que permite, de uma forma integrada, ajudar na tomada de
decisão. Esta plataforma integra: - inventários, - gestão de agendamento de inspeções, - plataforma móvel de
inspeção, - gestão de relatórios.
Considerando a dispersão geográfica na rede, o elevado número de infraestruturas envolvidas, a elevada
informação gerada e finalmente a disseminação temporal associada às várias atividades de monitorização, foi
fundamental incorporar um módulo específico para este ativo, no Sistema de Informação Geográfica da Ascendi
(SIG), facilitando a visualização da informação em mapa.
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Estas plataformas permitem a gestão de cadastro e a inspeção visual detalhada de cada componente (pernos,
ancoragem, maciços, montantes, travessa, painéis, entre outros), com o registo de patologias. Os resultados das
inspeções são combinados com a informação de cadastro e ficam associados à infraestrutura, podendo ser
visualizados em formato de relatório, ou dashboards. Em simultâneo, é atribuindo um estado global de manutenção
e uma lista de ações; com estes indicadores são selecionadas e priorizadas as intervenções. Com recurso a estas
ferramentas e processos, é possível, de forma digital, efetuar uma gestão sustentável e integrada do ciclo de vida
deste ativo.
Com este trabalho, pretende-se demonstrar as soluções desenvolvidas, bem como avaliar o benefício da introdução
de novas ferramentas digitais, quando adotadas em contexto real, numa Concessionária de autoestradas.
Este documento divide-se em 5 capítulos principais. Inicia-se com a introdução, seguida do capítulo dedicado à
Metodologia de Inspeção de pórticos da Ascendi. No terceiro aborda-se o tratamento dos pórticos e no quarto a
forma como pretende realizar a gestão integrada dos pórticos, finalmente, o último capítulo apresenta as principais
conclusões e trabalhos futuros.

2. INSPEÇÃO
a) Seleção de estruturas a inspecionar
A seleção de estruturas a inspecionar em cada campanha anual é: - em função da idade das estruturas porticadas
constantes no cadastro, - e das patologias já identificadas.
b) Planeamento da inspeção
Conforme mencionado, as inspeções visuais dos pórticos são atividades chave no Plano de Manutenção destas
estruturas, pois permitem recolher informação de registo e identificar patologias/ocorrências, a fim de identificar
e monitorizar a evolução das mesmas e planear ações de manutenção e/ou conservação.
Deste modo, o planeamento de inspeções de pórticos a implementar no início do ano seguinte é efetuado no final
de cada ano.
Concessão

AE

Sublanço

A4.1

Matosinhos - Sendim
Sendim - Guifões
Guifões - Custóias
Custóias - Via Norte Nascente
Via Norte Nascente - Ponte da Pedra
Ponte da Pedra - Águas Santas
Águas Santas - Limite de Concessão
Freixieiro - Aeroporto
Aeroporto - Lipor
Lipor - EN13
EN13 - Zona Industrial da Maia
Zona Industrial da Maia - EN14
EN14 - EN107
EN107 - Maia (A3)
Maia (A3) - Alfena
Alfena - Santo Tirso
Santo Tirso - Ermida
Ermida - A41/A42
A41/A42 - Lordelo (Serôa)
Lordelo (Serôa) - Paços de Ferreira Oeste
Paços de Ferreira Oeste - Paços de Ferreira Este
Paços de Ferreira Este - EN106 Sul
EN106 Sul - EN106 Norte
EN106 Norte - Limite da Concessão
Aeroporto - São Braz
São Braz - VILPL
VILPL - Custóias

A4

A41
GP

A42

VRI

Extensão
0,7
0,4
2,0
2,7
1,1
1,9
0,2
2,8
0,9
1,7
1,6
0,4
2,0
3,1
2,2
5,1
2,4
1,1
3,6
2,9
3,6
2,5
1,3
5,8
0,2
1,9
0,8

Data de
abertura
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
11/11/05
11/11/05
11/11/05
11/11/05
11/11/05
01/07/06
01/07/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06
24/11/06

Data
Nº Anos Nº Pórticos Inspeção
Pórticos

14

15

14

3
0
7
8
7
9
0
11
6
7
9
2
9
10
9
5
5
3
8
2
4
3
4
4
0
5
2

2020-2021

2020-2021

2021

2021

2020
2022
2022

2022

Tabela 1. Exemplo de planeamento de inspeção
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c)

Metodologia de avaliação

Inicia-se com a avaliação das condições de realização da inspeção, sendo identificado, de acordo com o Manual
de Segurança e Circulação e de Sinalização Temporária da ASCENDI, o esquema a implementar (supressão de
berma ou corte via), o acompanhamento policial e o acesso com recurso a plataforma móvel elevatória, garantindo
sempre a segurança dos inspetores e dos utentes.
As ações de inspeção incluem as seguintes tarefas:
• Verificação da aparência visual e avaliação de condição estrutural (deformação, fadiga de estrutura
metálica);
• Ensaio de medição por ultrassons, das espessuras de parede de aço de elementos estruturais;
• Verificação visual das ligações soldadas, completada por Ensaio de líquidos penetrantes, sempre que
surjam duvidas de interpretação;
• Verificação do revestimento de proteção anticorrosiva, com avaliação de defeitos de degradação ou
envelhecimento e avaliação de grau de enferrujamento;
• Determinação de espessura de revestimento de proteção anticorrosiva de estrutura metálica (galvanização
+ pintura);
• Verificação do estado das ligações aparafusadas (porcas, parafusos e anilhas), do seu ajuste e
aparafusamento;
• Verificação de estado de fixação de painéis de informação;
• Verificação e avaliação do estado do(s) maciço(s) de ancoragem e chumbadouros;
• Verificação da ortogonalidade;
• Eventuais riscos que possam colocar em causa a segurança dos utentes e os intervenientes da autoestrada.
No final, para cada pórtico ou semi-pórtico inspecionado, é elaborado uma ficha de inspeção/relatório sendo
atribuído, a cada componente, um estado de conservação em função das patologias identificadas e registadas, e
correspondentes ações de manutenção e/ou conservação com indicação de procedimentos de correção das
anomalias, acompanhada dos respetivos mapas de quantidades. A avaliação global da estrutura decorre do estado
de conservação do conjunto dos componentes, sendo apresentadas as necessidades de atuação de acordo com o
grau de urgência e risco, que é graduado em: - imediato, - médio e - longo prazo, assumindo as classificações de
manutenção preventiva, manutenção corretiva e situações de caráter prioritário.
Nas fotos de 1 a 4 ilustram-se campanhas de inspeção.

Fotos 1 a 4. Vários aspetos da inspeção
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Na figura 1 apresenta-se um exemplo duma ficha de inspeção.

Figura 1. Exemplo de ficha de inspeção visual

d) Principais Patologias
Conforme referido anteriormente, para cada patologia identificada, são apontadas nas fichas de inspeção as
propostas de reparação, assinalando-se na tabela 1 as situações mais recorrentemente identificadas, das quais se
destacam:
• Corrosão ligeira a moderada nos parafusos e porcas da estrutura e montantes, cuja medida retificativa
implementada passou pela substituição integral daqueles elementos;
• Pernos de ancoragem, anilhas e porcas com pontos de corrosão ligeiras e ausência de copos de
lubrificação. A medida implementada incluiu a instalação de copos de proteção e a aplicação de massa de
lubrificação nos pernos de ancoragem;
• Pórticos com focos de corrosão ou degradação de galvanizado, para os quais foi proposta e implementada
a reabilitação da proteção anticorrosiva com aplicação de esquema adequado em todas as superfícies do
pórtico: i) desengorduramento e lavagem a jato de água a alta pressão, ii) escovagem, iii) aplicação de
demão geral de primário epóxi e iv) aplicação de demão geral de acabamento de poliuretano.
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Tabela 1 – Registo de anomalias e recomendações
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As fotos 5 a 7 ilustram patologias registadas nas inspeções.

Fotos 5, 6 e 7. Várias patologias identificadas

3. TRATAMENTO
Conforme referido anteriormente, para cada patologia identificada são apontadas nas fichas de inspeção as
propostas de intervenção.
Na elaboração do plano de trabalhos são considerados os melhores métodos de execução, de forma a minimizar a
interferência no tráfego, tentando aproveitar ao máximo as restrições para efetuar o maior número de trabalhos em
simultâneo, com o objetivo de reduzir os constrangimentos da via.
Assinalam-se os principais trabalhos de manutenção:
• Substituição de parafusos, porcas e anilhas - tem-se optado pela substituição integral por elementos novos,
com as seguintes caraterísticas: proteção à corrosão adequada a ambiente C4 durabilidade alta. Aquando
da substituição destes elementos, a furação deve ser alvo de tratamento anticorrosivo (limpeza,
escovagem e aplicação de um primário à base de zinco), de modo a não “contaminar” os novos parafusos;
• Tratamento pontual dos pórticos, nos locais que apresentam corrosão - limpeza mecânica ou manual de
modo a retirar a tinta e alguns pontos de corrosão existentes bem como outros contaminantes;
desengorduramento com diluente adequado ao primário a aplicar à base de zinco.
Nas fotos 8 a 10 apresentam-se alguns exemplos de reparações efetuadas.

Fotos 8 a 10. Exemplos de reparações realizadas nos pórticos
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4. GESTÃO INTEGRADA DOS PÓRTICOS
O conhecimento e monitorização da evolução do estado de manutenção e conservação dos pórticos que integram
a sua rede, é uma realidade para a qual a Ascendi aposta e investe todo o seu esforço.
Este processo, do qual fazem parte as ações de inspeção e tratamento dos pórticos, foi sendo realizado ao longo
dos tempos sem recurso a sistemas integrados de gestão.
No entanto, e numa perspetiva de integração e monitorização do ciclo de vida dos pórticos, nomeadamente as que
correspondem aos momentos de inspeção e reparação, e atendendo à dispersão geográfica na rede, ao elevado
número de infraestruturas envolvidas, à elevada informação gerada e finalmente à disseminação temporal
associada às várias atividades de monitorização, foram criados em SIG e no SustiMS módulos específicos para
este ativo, facilitando a visualização da informação em formato de relatórios, dashboards e mapas, e ajudando
assim na tomada de decisão.
No caso do SIG, os dashboards disponibilizados permitem efetuar desde uma abordagem macro, ao nível da Rede
ou da Concessão, através da qual é possível com indicadores valorativos ou com mapas de cores fazer uma primeira
abordagem do estado dos pórticos, até a uma avaliação de detalhe, através da qual é possível para a cada pórtico
individualmente, saber todas as particularidades do mesmo (data instalação, última data inspeção e correspondente
relatório, estado de manutenção, localização, fotografia, projeto, etc).
A figura 2 ilustra o Dashboard destes ativos no SIG.

Figura 2. Dashboard SIG – pórticos e semi-pórticos
No que diz respeito ao SustIMS, a sua arquitetura funcional desdobra-se em duas plataformas:
• Plataforma de Gestão – Plataforma web para gestão da informação e gestão de integrações;
• Plataforma Móvel – Plataforma móvel de suporte às inspeções e recolhas de dados no terreno.
Através da 1ª faz-se a gestão e monitorização de todas as atividades associadas ao cadastro e às inspeções visuais,
dos quais decorrem vários relatórios e Dashboards de suporte à decisão, permitindo ainda promover o
agendamento das intervenções.
Na plataforma móvel é possível carregar toda a informação necessária, efetuar as inspeções, e recolher todos os
dados decorrentes destas.
A figura 3 apresenta a arquitetura do sistema SustIMS e as 4 e 5 vários outputs.
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Figura 3. Arquitetura funcional do SustIMS

Figura 4. Registo in-situ de inspeções visuais através do preenchimento de checklists do SustIMS

Figura 5. Dashboards de acompanhamento de indicadores de operação do SustIMS

No que respeita ao cadastro, não obstante o esforço que implica manter a informação sempre atualizada, é bastante
visível a mais-valia da sua existência e integração com o SIG, uma vez que o mesmo fica acessível a todas as áreas
da organização que necessitam da informação no âmbito das suas funções.
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Relativamente às inspeções, também é possível identificar a melhoria de eficácia introduzida na análise de
resultados. A metodologia anteriormente utilizada nas inspeções era baseada em registos manuais, que,
posteriormente, eram transpostos para meio digital antes de se proceder à sua análise. Atualmente, é possível
começar a analisar os resultados da inspeção assim que é efetuado o upload dos registos para a plataforma do
SustiMS.
Outra vantagem detetada com a utilização das ferramentas supracitadas é a possibilidade de acompanhar a
evolução do estado das infraestruturas, uma vez que o histórico das inspeções realizadas fica guardado e acessível
pelo SustIMS e pelo SIG.
Da utilização destas duas plataformas SIG/SustiMS, decorrem inúmeras vantagens, das quais se destacam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambas são muito intuitivas, sendo o seu manuseamento muito “friendly”
Simplificam e agilizam o processo de inspeção visual
Reduzem a subjetividade na aferição dos estados de condição
Minimizam o erro
Reduzem o trabalho administrativo
Permitem o registo de inspeções visuais e ocorrências através do preenchimento de checklists e recolha
de evidências
Permitem a gestão de inventário de infraestruturas
Permitem o agendamento e gestão de inspeções visuais
Disponibilizam dashboards operacionais que facilitam o Reporting automático interno e externo
(concedente)

5. CONCLUSÕES
Com recurso a estas ferramentas e processos, é possível, de forma digital, efetuar uma gestão sustentável e
integrada do ciclo de vida deste ativo, minimizando recursos e meios e otimizando a gestão operacional, a
segurança da infraestrutura e dos utentes, os custos de manutenção e os níveis de serviço estabelecidos
contratualmente.
Sendo as alterações climáticas uma das maiores ameaças ambientais do século XXI, com profundas consequências
para várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental, uma gestão adequada e eficiente do ciclo de vida é
uma importante contribuição para aumentar a resiliência deste ativo aos riscos naturais.
Como próximos passos aponta-se a integração do Plano de Intervenção de todos os pórticos da rede Ascendi neste
processo de Gestão Integrada, em articulação com o preconizado no Plano de Controlo de Qualidade (PCQ) da
Ascendi.
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