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Sumário
No sentido de incrementar a base de conhecimento sobre a evolução da degradação dos ativos de sinalização e
adotar estratégias de gestão para maximizar a sua vida útil, desenvolvemos ferramentas de Gestão para esta
infraestruturas. Considerando o volume de infraestruturas que integram estes ativos, bem como a dispersão
geográfica, incorporamos a informação no Sistema de Informação Geográfica da Ascendi. Foram definidas
inspeções que permitem efetuar uma avaliação padronizada. Assim, o uso de ferramentas digitais é essencial para
a gestão sustentável e análise de riscos destes ativos, otimizando o seu ciclo de vida e incrementando a segurança
na circulação das autoestradas.
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INTRODUÇÃO

No âmbito das suas funções de Concessionária de autoestradas, desde cedo a ASCENDI identificou a necessidade
de criar uma equipa dedicada, exclusivamente, à gestão das infraestruturas de Sinalização.
No que respeita a estes ativos, a rede de estradas que integram as Concessões sob gestão da ASCENDI, inclui
cerca de 5.000 km de marcas rodoviárias longitudinais e 30.000 infraestruturas de sinalização vertical, com
aproximadamente 42.000 sinais acoplados.
A localização destas infraestruturas está, naturalmente, dispersa pelos cerca de 630 km da Rede, o que constitui,
por si só, um desafio na gestão das mesmas. Contratualmente, o Plano de Controlo de Qualidade define: - Critérios
de qualidade das infraestruturas a verificar; - Periodicidade de verificação; Padrões mínimos a respeitar; - Tipo de
operação de reposição dos diferentes componentes da infraestrutura [1].
A evolução dos sistemas de apoio à condução, bem como a perspetiva de utilização dos veículos autónomos
também tem implicações no método de gestão dos ativos de sinalização, uma vez que estes sistemas carecem de
sinais e marcas em boas condições de leitura, de forma que possam ser corretamente interpretados, não só pelos
condutores, mas também pelos veículos [2].
Desta forma, foram concebidos processos de monitorização, especialmente dedicados à identificação e correção
de patologias, com a correspondente reposição dos parâmetros de qualidade definidos.
Estes processos foram sendo adaptados ao longo dos anos, consoante as necessidades identificadas, no entanto, os
dados recolhidos eram tratados manualmente e sem recurso a sistemas integrados de gestão.
O envelhecimento dos ativos aumentou a frequência das intervenções a realizar, evidenciando a necessidade de
criar soluções potenciadoras de uma gestão mais eficaz e eficiente dos recursos, com o aproveitamento de
ferramentas de recolha e análise de dados que permitam compreender a evolução da degradação dos ativos de
sinalização e, subsequentemente, adotar as melhores estratégias de gestão para maximizar a sua vida útil.
Com este trabalho, pretende-se demonstrar as soluções desenvolvidas, bem como, avaliar o benefício da
implementação de novas ferramentas digitais, em contexto real, numa Concessionária de autoestradas.
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METODOLOGIA

2.1 Sinalização Vertical
Relativamente aos ativos de sinalização vertical, a base do sistema foi o levantamento das infraestruturas e criação
do cadastro de todas as infraestruturas existentes na rede ASCENDI. A criação do cadastro originou a identificação
de todas as infraestruturas com uma matrícula única, em função da sua localização e posicionamento na via. Do
mesmo modo, foi atribuída uma matrícula a cada subcomponente, em função das suas características e localização
na infraestrutura.
A estrutura adotada é em três níveis:
•

Infraestrutura;

•

Componentes;

•

Subcomponentes.

A figura 1, demonstra o detalhe registado ao nível de cada componente.

Fig. 1. Componentes de cada infraestrutura

Ao nível da infraestrutura é possível visualizar informações gerais, tais como: - Localização; - Tipo de sinal; Coordenadas GPS; - Data de construção; - Fotografia. Para os subcomponentes, foi adicionada informação
detalhada, com atributos de caracterização, tais como: - Posição no sinal; - Código do sinal; - Dimensões; - Datas
de instalação; - Tipo de tela.
O cadastro foi incorporado na plataforma de gestão SustiMS, que permite a visualização e tratamento dos dados,
conforme apresenta a Figura 2.

Fig. 2. Visualização do cadastro na plataforma SustiMS
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Aproveitando as valências do Sistema de Informação Geográfica (SIG) da ASCENDI, nomeadamente na sua
capacidade para partilhar informação relevante entre os stakeholders internos, foi efetuada a integração dos dados
inseridos no SustiMS, com esta plataforma. A visualização das infraestruturas é efetuada por intermédio de um
mapa interativo, tendo sido criada a possibilidade de pesquisar infraestruturas específicas, ou por conjuntos de
filtros. A figura 3, apresenta a visualização das infraestruturas no SIG.

Fig. 3. Extrato da informação disponível no SIG

Com o cadastro inserido no SustiMS foi possível desenvolver um conjunto de inspeções, que respondem às
obrigações contratuais e de gestão do ativo.
As inspeções são programadas em backoffice, por intermédio da plataforma de gestão, sendo que a inspeção
permite avaliar todas as infraestruturas dos lanços de autoestrada selecionados e é baseada num modelo de
checklist, com verificações pré-definidas, tais como: - Existência de Oxidação; - Limpeza do sinal; - Danos no
Sinal e - Falhas na verticalidade.
Em campo, a inspeção é realizada com recurso a uma aplicação (iPad) e é possível selecionar o local em que a
mesma se vai iniciar, sendo as infraestruturas apresentadas de forma sequencial, de acordo com o seu ponto
quilométrico. Durante a inspeção, é possível aceder à lista de infraestruturas que foram inspecionados e as que
ainda faltam inspecionar.
A Figura 4 ilustra a plataforma móvel, durante uma inspeção com o SustiMS. Após a seleção da infraestrutura, o
inspetor responde a cada item da checklist que corresponde a uma verificação.

Fig. 4. Inspeção na plataforma móvel
As verificações efetuadas podem ser complementadas com a recolha de fotografias e registo de observações, que
permitam complementar a análise em backoffice. Ainda no momento da inspeção, é possível atualizar informações
de cadastro.
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Cada verificação realizada é convertida numa escala de avaliação graduada de 1 (Muito bom) e 5 (Muito Mau),
que permite classificar os resultados da inspeção com indicadores de desempenho:
•

Estados de Conservação (EC) – Calculados pela medição da retrorreflexão dos sinais

•

Estados de Manutenção (EM) – Calculados pelas restantes verificações analisadas

O cálculo dos Estados de Manutenção e Conservação é efetuado através das classificações atribuídas às
verificações pré-definidas na checklist. Conceptualmente, qualquer verificação cuja classificação coloque em
causa a integridade estrutural da infraestrutura, ou prejudique a interpretação do sinal, por parte do utente, origina
um EM “Mau”, ou “Muito mau”.
Quando a Inspeção é concluída, é efetuado o upload, sendo que os resultados têm que ser validados em backoffice,
pela equipa de gestão de sinalização. Na aplicação é possível visualizar o histórico de inspeções associadas a cada
infraestrutura e, imediatamente após uma inspeção, as alterações de cadastro registadas nas inspeções aparecem
destacadas com a identificação de “Modificado” (Figura 5).

Fig. 5. Informação de uma inspeção associada à infraestutura

O SustiMS também possibilita a extração de relatórios gerais da informação recolhida, para tal, foram
desenvolvidos modelos específicos que permitem analisar de forma expedita as inspeções realizadas por
infraestrutura, ou pelo conjunto de infraestruturas analisadas na inspeção.
Adicionalmente, estando a informação integrada no SIG, também é possível visualizar os resultados de acordo
com a posição dos sinais na rede de estradas. Aproveitando esta capacidade, e de forma a melhorar o controlo da
qualidade ao longo do ciclo de vida das infraestruturas, foi concebido um Dashboard que apresenta um mapa
interativo e gráficos com os principais dados das infraestruturas visualizadas, nomeadamente: - Estados de
Conservação; - Estado de Manutenção; - Idade das Infraestruturas; - Número de infraestruturas; - Número de
sinais; - Retrorreflexão (Figura 6). No mapa, as infraestruturas são apresentadas como pontos singulares e a sua
coloração está diretamente associada aos Estados de Manutenção e de Conservação da infraestrutura.
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Fig. 6. Dashboard do SIG

A informação recolhida em cada inspeção pode ser visualizada em relatórios globais, agregados por sublanço, por
infraestrutura ou em listas Excel que, dependendo dos Estados de Manutenção e Conservação calculados, podem
dar origem a trabalhos de manutenção ou conservação, realizados internamente, pelas equipas operacionais da
Ascendi, ou por prestador externos, respetivamente.

2.2 Sinalização Horizontal
No que respeita aos ativos de sinalização horizontal, foi criado o cadastro de todas as marcas rodoviárias, tendo
sido atribuídas matrículas de acordo com a sua localização, tipologia e posição na via.
A existência do cadastro de marcas rodoviárias, não só, facilita a preparação de novas empreitadas de repintura,
ou reposição de marcas rodoviárias, mas também permite o registo de patologias, de forma a acompanhar a
evolução da degradação destes ativos ao longo da sua vida útil. Por conseguinte, o cadastro foi integrado na
plataforma SustiMS, tendo sido criado um novo módulo. A Figura 7 apresenta a janela de visualização do cadastro
de sinalização horizontal.

Fig. 7. Janela de visualização de cadastro de sinalização horizontal
Com o mesmo objetivo do ativo sinalização vertical, foi desenvolvida uma inspeção visual, na qual é possível
efetuar o registo de patologias, pré-catalogadas, tais como: - fissuração; - desgaste; - sobrespessura de tinta e ausência de contraste diurno. Esta inspeção é planeada em Backoffice e atribuída a um inspetor, que a executa, em
campo, com recurso a uma plataforma móvel (iPad).
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Durante a inspeção, é possível definir o ponto de partida, sendo os registos introduzidos de forma sequencial de
PK’s. Para cada patologia registada, o inspetor atribui um estado, graduado em: - Muito Mau; - Mau; - Médio; Bom ou - Muito Bom. Não obstante, é possível introduzir fotografias e registar observações, que permitam uma
melhor interpretação dos resultados em Backoffice.
O output da Inspeção Visual serve para o cálculo do Estado de Manutenção das marcas rodoviárias, com a
possibilidade de definir listas de trabalhos de manutenção, para posterior tratamento por parte das equipas de
Operacionais da Ascendi, tais como limpeza de detritos sobre as marcas. A inspeção visual serve, essencialmente
para registar informação que, mais tarde, servirá de complemento aos dados recolhidos na monitorização com
recurso a um equipamento de medição dinâmica.
Não obstante a realização das inspeções visuais, a gestão das marcas rodoviárias, de acordo com o que está definido
no PCQ, assenta essencialmente em ensaios de monitorização do coeficiente de atrito e da retrorreflexão. Estes
parâmetros podem ser avaliados com equipamentos de medição estática, ou dinâmica. Os ensaios de monitorização
estática, inserem-se no âmbito da inspeção visual, servindo para avaliar o impacto que determinadas patologias
têm na retrorreflexão da marca. Os resultados da monitorização dinâmica, são introduzidos diretamente na
plataforma, através de templates pré-definidos, e a sua informação fica associada às marcas correspondentes.
Considerando a relevância que a retrorrefexão e o atrito têm no Controlo da Qualidade das marcas rodoviárias, o
valor destes dois parâmetros estabelece o cálculo do Estado de Conservação.
A tomada de decisão, na definição das prioridades de intervenção, é posteriormente, apoiada por ferramentas de
Business Intelligence, que tornam possível a análise dos dados mais detalhadamente, efetuando o cruzamento entre
os resultados das monitorizações dinâmicas, a idade das marcas e os dados de tráfego. Desta forma, é possível
identificar padrões de desgaste, que permitem avaliar estratégias mais eficazes para a gestão do ciclo de vida dos
ativos. A Figura 8 apresenta o exemplo de um Dashboard criado em Microsoft Power Bi®.

Fig. 8. Dashboard de Sinalização horizontal
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ANÁLISE DE RESULTADOS

As ferramentas informáticas desenvolvidas, descritas no capítulo anterior, permitiram interligar as várias fases do
ciclo de vida da gestão dos ativos de sinalização da Ascendi, com particular enfoque na sistematização de processos
(Figura 9).

Fig. 9. Ciclo de vida da gestão dos ativos

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 todos os
stakeholders internos que necessitam da informação no âmbito das suas funções. Esta situação difere do que
acontecia antes da interligação dos sistemas, dado que a obtenção da informação é mais rápida e fiável.
Relativamente às inspeções, também é possível identificar a melhoria de eficácia introduzida, não só no que
respeita à uniformização dos parâmetros analisados, independentemente do inspetor que a executa, mas também
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, este
processo decorre de forma automática, sendo possível iniciar a analise dos resultados da inspeção assim que é
efetuado o upload para a plataforma do SustiMS.
Ainda no âmbito das ações de inspeção, apesar da existência de uma metodologia padronizada, independentemente
do inspetor que as executa, verifica-se a necessidade de mitigar diferenças na atribuição do grau de severidade das
patologias identificadas. Para tal, revela-se fundamental a necessidade de definir critérios de avaliação uniformes,
que sejam facilmente interpretados pelos inspetores que vão monitorizar a infraestrutura.
Outra vantagem que ressalta da utilização das ferramentas supracitadas é a possibilidade de acompanhar a evolução
do estado das infraestruturas durante o seu ciclo de vida, uma vez que o histórico das inspeções realizadas fica
guardado e acessível no SustiMS e SIG.
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CONCLUSÕES

As ferramentas desenvolvidas tiveram um impacto muito positivo na monitorização da degradação dos ativos de
sinalização sob gestão da Ascendi. A capacidade de visualização em mapa e partilha de informação que advém do
SIG e a sua integração com o SustiMS trouxeram uma clara mais-valia na difusão da informação mais relevante
para os stakeholders destes ativos. Atualmente, é possível acompanhar todo o ciclo de vida de forma inteiramente
digital.
Neste contexto, e de forma a otimizar as potencialidades que estas ferramentas possuem, existem perspetivas
futuras de desenvolvimento, nomeadamente explorar a possibilidade da sua utilização na gestão e
acompanhamento de trabalhos com entidades externas, bem como, desenvolver um manual que permita aos
inspetores a adoção de critérios semelhantes na avaliação das infraestruturas.
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